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 كوالا هك



 !.هئايبناو هلسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هثال1 ىلع يدجلا
 تاسرأ يتلا يلئاسر عجأ نأ ناوخا ضمب ىنه بلط دقق دعبو

 ءارغلا « مارهالا » ةدبرج ىلإ يذاملا سطسغأ رهش يف ةبوروأ نم اهم

 هذه مهل ارك اش ميبلط تميباذ . « ايناوسا ىف ةلوج » ناونسب امترشنف

 لك ىلإ تفضأو .اهمدناف هب لمكتام لئاسرلا هذهيلع تدز دقو ةباعزلا
 لكن ادعتبم .اهنم صلختسن يتلا ةظملا مم اهنعرات ىف حسفت ةلكة لاسر
 حدم ىف ةذلامملا دح ىلإ فرطتلاب ةيموثلا وأ ةينبدلا ةفطاعلا ىف رؤي ام

 را 11 ك1 ورق قدها مزيف الا فران ةيئاقلا ةفاقرخ هتف وأ
 اينامسال ةطيرخ كلذكو . سادنالا ىف برعلا ابكهر: ىتلا ةليملا

 . يبرعلا جتنا اهيلا لصو يتلا دالبلا عقاوم نمضتت اسنرفو لاغتروبلاو
 برعلا دهعل داليا ءامسا نم أمدرو امل زجروم.س وما يئس ر تايذ مث

 ب اهب مهني نأ لوئسملا هللاو . ةيسنرفلا ءامسالا نم ا
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 ء دعوه 89 (

 ةراضحلاب اهنم ةواذبلاب هيشا 55 برعلا حتف لبق اينابسأ ةلاح تناك

 ةمعط مثردع لاوط اوناكلب اهم نورك ذي ةمدق ةيندمب اهلهال خيراتلا معو

 ائيشذوفرعي اونأك امو.طوق و نييجاطرقونانويونامورو نيييق:بف نم نيحنانلل
 ةدام هب نوادبتسيف مهدالب نداعم نم هنوجرختسي اوناكام الا ةايحلا بايسأ نم

 لودلا رصنع مييف لخد اذا ىتح « مهدالبل ةلتحملا مالا راجت نميهئاسكو مهئاذغ

 ترهتشا ةما اوحبصاو مهبزوح نع نوعفاديو مهحالس نولم# |وذختإ ةيلغتلا

 ىنيقراغ اهلها ناكدنق ىرقنا ناكرا نيب شيعت تناك ناو يهو ةببرح اهماب

 يف الا ةمئاق ايئابسال مقت لو . داليملل عبارلا نرقلا رخاوا ىلا ةيجمملا ةنوشخ
 ةينارصنلا اهنلخد امو . حسيسملل سماخلا نرقلا لئاوا ىف طوقلا اهكح يلا ةدملا

 ةقراطب سماخلا نرقلا رخاوا ىف دراكير كاملا اعد اهلا سدقلا دورو رثكو

 مث نمو . قيل وناكلا بهذلا قنتعا هرثا ىلعو ةلطلياط يف رمتؤم ىلا ةيئارصنلا

 ةيبهذلا يتاوالا نم ريثكب ةينغ تحبصا ىتح هموقو وهةلطبلط ةيسنكب لفتحا
 ىلع مهئاليتسا دعب برعلا اهذخا يبلا ةعيدبلا ةئيلا ةدئاملا ثالث ابنم تناك يتلا

 ىلع اهب دفو يلا مانغلا عم ي ومالا ديلولا ىلا ريصن نبا ابمدقو ةنيدملا هذه

 . حتتلا دعب قثشمد

 نضع دولا كروم لا فور نا مداح ئه انف رق ققتانعو
 يهل رك الو لقعىلعقبطنتال الاوقااينابسال مدقلا خسيراتلاب لصتتىتلا رانا



 مدس هج دس

 ناعب ىف هذعرات لغاغت ءيشىلع ماكتينا ديريام دنعوبذمب اهداتعا ( ١ )ريطاسا
 مهحتف دعب دالبلاناكس نع ريطاسالا هذه اوذخا دقاونوكي نادب الو. ديعبلا يمضاملا
 نوكل و . تافارحلاهذهلاثما نمر يثكب نوحشم مهسفنا نابسالا خيراتو .اه

 : هياع قواعت ريغ نم بيطلا حفن يف ءاح ام ع راصتخاب كل نكذن )١(
 يومالادياولا ىلا ريصأ نبا اهمدقو ةلطياط يق قراط اهدجو ىىنأأ ةدئ املا نا 1 ىلوأ

 كاملا مه ةلطيلط ىلا تاصو ابناو . مالسلا هيلع تاملس اديسل تناك
 هذه تعقوو . سدقملا تيب هب رح يف رصنتي مم كرتشا دق ناكو نايرب
 #4 سدقلا ةنئدم امذخا دعب متانخلا نم هييصن يف ةدئاملا

 ةلطماط ىلإ ايتأ اءييلع للا تاواص ىديع اديسو نااس ةديد نأ نم هركذام تأينان
 ظ 00 اعلا

 نيبام لصي لرب هعطوم ناك « قاقزلا زائوب نأ » نه سلا هءاس هركذ ام الان
 هل ىّيشا # يللا هذه يلا نين رقلا وذ ردتكسالا رشح املف . برخأا دالبو انابسأ
 تاصنا كلذرو ناسالا اذه ليزاف رماف مييلع براملا لهأ ىدعت نم اين اسأ لهأ

 نم هي لوقتلا اذهو . 4 نيدليلا نيبام كءاصقق ضيالا حبلا هايع طيح هايم 1

 بارطضا بقع ةييبظلا دي وه هلازأ يذلا .ركلو . هلاوزوذاسللا دوجو ةهج
 .2: اتسالارو لوضان الا نيب ىتلا ضرالا هل تكدنا اك هضرا هل تكدنا مظع ىناكرب
 لاإلا كلذكو . ليثدردلاب دوسالا رحبلا لصو يذلا روغسوإلا زانوب ن ةلامئاكءو
 نيب لصف يذلا جن رمب زاغوبو . ايقيرفاو ايسأ نيب لصف يذلا بدنلا باب زاغوب يف

 .ناسنالا دوجو ىلإق نوكي دنو ع رأتلا دوحو لبق هلك كاذو . اكيرمأو ايسأ يلاهث
 ىلا هترايط ىلع لصو يذلا رذتلوه يرسيوسلا رابطلا تأ لوقت ةبسانملا هذهجو.

 هنأ ءارخلا مارهالا بتاكمل هئدح يف لاق ١955 ةنسربهبد ١4 ةمجا موب ةرهاقلا
 ابك تاراقلا نابلوق. يذلا رثجو ةيراثن نم ققحتلايقي رفا طساوا ىلإ رفسلا ديرب

 يف نيفدن ىلا ايقيرقأ بونج هيف لهفتي نمز ىتأيب هاو ضعبب اهدي ةلصتم تناك
 1 رتم هرم١٠ هعافترا غلي يذلا انيك ليج نم ءيدتبت ىلا ةقطتملا يف

 نم هب طيح ناكامل ةبيجع ةيصاخ هل تاك سداقب ناك يذلا معلا نأ ن4 هرك ذام |اميأر
 ضيبالا ىحبلا ىلا طيحلا رجلا نم حابرلا رورم متع ناك او اهيلع يب ىلا تامداطلا
 يف »4 صاخ تيب يف ةضف'أ نه قودنص يف اعوضوم ناك تامءاطلا هذه حاتفنم ناو
 تيبلا |ذه ينام ىلع عالطالا بح هقاس'قب رذل نمز ناك اءاق . دحا هحتفال ةلاوياط
 ابدع ابوتكم برعلا ةروص ىلع لي“ ام هيف دحوف هب يذلا قودنملا حتفو . هحتفف
 لطي قودنصلا حتتفبو سس لاق مث - « ةروصلا هذه ىلع موق دالبلا هذه كالميس »
 ! ! 1 اي ابسا برعلا لخدو تاملطلا لمب

 1 [ماخ أباب هتمدقم يف نودلخ نبا دقت دقو ٠ مالا يف مدق تاهلطلاو راب لوقو
 |ذطو . قف | قاوسا مالسلا هيأع يسوم .ةثمب نامز رصمو لباب ف رحسلل ناكو 2 هيف لاق

 دنيص ىلإ يلا يف كلذ راثآ نه ىتبو . هيف نوغانتيو نوءدبام سأ> نم يدوم ةزجبم تناك



 هكا دك

 :ليبقلا اذهنماهربغ الو اهنف مطوقع اوكحي نا اوءاشب ملقتناىلعءانما برعلا

 مدمتت ينلا ريطاسالا نم ريثك هيفاليلع ايقسمالسالا لبق مهسغنا مهنيراةىرت كلذا
 يح هله ائمانأ ١ يف اهسقن ةنامالا هذه ىرت اعرو ٠ اهرؤطس ني خييراتلا ة ةقيقح

 منا ممداقتعا عمو نيفل ؤملا تاطاغ نودرتمي هلها دم كناف ف : رشلا رهزالا يف

 اناس اهودلسي نأ نودوآلو مب كيف مه اهنوكرتي نولا زمالممق طالغأ

 ةجناحت موتي ثيح سادنالل خيرات ىلع برعال علطا مل يناف لا لك ىلعو
 ةباور نم نواقت مهخرؤم نال كلذ « بسحيف اهكرات ىلع عالطالا ديري نم

 رن ىلا مظانل رعش نمو بدالا نم ءيث ىلا خسيزاتلا نم ءيش ن“«و ىرخا ىلا

 قايس هيلا رج رصم ىف وأ قارعلا ف ءى ىلا سلدنالا ىف ءيث سد بتاكل

 ناكيسحو . هصورصخ قف يش يلع 4م علطي نأ ديرب ىذلا هل بعل مع ثيدملا

 ماعتل سلدنالا خيرات يفباتك ريك أ وهو ببطلاحنن باتك ىلع ةرظن يفلت
 وه سل دن الاب ةصاخ ةماعلا خسراوتلا تاياور ند هئار ام ريو «كلذ ةقيمد

 « ىعقالا برغللا خيرات ين اصقتسالا ١ باتكح ينو.. نودلخ نبال ناك ام

 برغلا خيراتب اهتقالح بسح لع كانهو انه هيف ثركذ ةمبق ةرصنخم تارذش

 تاهءلالاو رحشلا تي هدحع ةةرقت نأ 0 تيدا لق نأ ىلا 0 5 03 ةلاد دهاوذ رن

 م بكاوكلا تام احورب تبعت ةديسلا ثا داطلا بح اصو 8 نيم ىلا هبق رح جاتجال نجشلا لنا

 ل ص رصانعلا ملاع ف ةرا ولا كافل عاضوأو * تادوجحوملا 000 0 00 و

 كنا ىلا 0 2 2 داحتا طلاو ءحوري حور داحا نجشلا : نولوشو : نوعيجتلا

 )0 |روطح ادحاو بأي هلك هتلمحو تامدطلاو نجعل تن قرت ة ةعب ريشلا اماو تحل لاق

 ميل املا يف 00 ىلدا ماما ىطب رنا دمحا نبإ ةءاسم نإ بابلا اذه يف نودلخ نا ركذو

 5ك دحأ بل 00 )م كل أ غر ةأهن يذلا 4 انكيف | م ريتك ص خل تايرعسلاو

 . هدعل لإ اذه

 تاققنا اهنا دب الو نيل دئالا ِق يك لاحم اه 0 ردعسلا نا 0 اذه نمو

 رصم يف كلذ متروشو ٠ .نآلا ىلا ام لغتشلا ن ابلمأ نم لاري الو برذأ | دالب ىلإ اهنم

 ءارتلإ كاذب تاملطلا نم يف رعم يار 0 نبا دابشتسا ةبسانعو . ةعئاذ ةعئاش

 كمل قوثران رك دروالا 'ةاذو نيح' نيتنم لكم اهنم ةيزياكت الا اصوصخو انوروا دئا رج هتيتكام

 نوعا سلي |وب اكو . ةريقأأ "سفن يف ةيابذ نأ ةضوع ةعذل رثاىعزوما منعت وأ ربق هفاشتكأ



 ا

 ذاتسالل سادنالاب ةلحر نع لوالا نامق نارصتخم ةديدحلا تاعوبطملا نمو
 . نانع هللا دبع دم ذاتسالل سلدنالاب نيبومالل خيرات يناثلاو . ىلع درك دم

 ةيطوقلا ةيثدملا نم ءيش املا برعلا لوخد لبق.نابسالل ناكد قف ةلجلا ينو

 ةلودلا طوقلا حاستك | رثا ىلع يلطسولا ابروا ىف ةعئاش ةيندلا هذه تناكو

 ىنلا دالبلا ىف طوقلا جمدنا دقو . داليملل سماخلا نرقلا لئاوا ىف ةيناموزلا
 ال جنرفالا مضي لو اهميندع مهميندم تاصتاو اهمغل ىف مهمغل تونفو اهوحتف

 وه ابورواب نْلا اذهل رثا مدقاو . داليملل رشع ثلاثلا نرقلا يفالا ام اصاخ انف
 لايروكسالا ريد وهاهمف رثا مقعا و مضاف اينابسا اما . اينالاب اين 0020-
 نوييروالا غذوو . رشع سداساا نرقلا يناثلا فصنلا يف يناثلا بيلف هانب يذلا

 كسروم ليتسا هودس هب اصاخ انف ل ملا يسلدنالا يبرعلا ءانل كلذ دعب

 ىرتو . ءارجلا روصق نم صوصتخلا ىلع هوذخا ( هدالاع ماهان هلل (

 صوصخلا ىلعو ( سيد ويله ) ةديدلا رصم م ةينبأ تايحو ضعب ىف هنم ايش '

 7 الا اهقدنف يف

 اولتث اهيلا اوزاج ل مهماف اينابسا ىل برعلا عم نفلا اذه لصأ لخد دقو ٠
 نم ىلوالا نينساا ىف حنقلا ةكرح نم اوغرف اأو . قرشلا ةيندم ضعب مهعم
 . عرنلا رتحو .رودعقلا ديبشتو .رودلا طيطخت ىف اوذخأ سادنالا ىلا مزاوج
 . عرزال يضارالا ةئيمو . ناجلخلا قشو .رطانقلا ءانبو . روسجلا ةماقاو
 كلا اذه نئد ءانث 0 ةنبكسل ١ كرا ىتلا ةرقملا كالث هحتفا هنم اماقتإ هتوم ناكاذإ ع

 ركسفلا هله مهدنع ثيوق دقو .. امهتف ىلع 0 نم ةنعل لوح رودت تناك ىلا مهعزادت 3

 . ةلاتلا ةنسلا يف ةريقأا هذط هثرابز بقع ىد رفلا قرأ مالا ماعلا كلذ توم ددب

 دا لقر 0 5 ابننا ىلع « ممالتسا دنع نامورلا اهيف همافا دف سداقب ناك يذلا لاما اما

 نيرث ةانملا ىتاحو . 0 نم دالبلا ىاحو عرزاا هلآ مهدنع وهو مه لا دحا وهو ليقرد
 برثلا داليا يف ائم نيب رقلا امتادعأ نم اهيمحبل نإ "0 هذه يف موماقا دقو . ىحبلاو ريلا يق

 رينب اهوركذف برللا ىلإ يهنم تاقثاو نارسالا ناهذا يف ةفارخلا كاث تمسحتن اذه نمو
 لاثعلا ذه لاز امو هسقن دنع نم اهاعجو اهيلع دازف اهيف موضعل عسو اعرو 5 اهيلع قيلعت

 . انيف دجي لف همدهق الام هتمت 'نأ نظ رحبلا دئاق يع نب ىلع را'.اذا. تح سداق



 دسأل/ سس

 راجشالا نم ًاريثك ماشلاو رصمنم اودروتساو . عرضلا تاوذ ةيبرنب ةيانعااو
 . مهارجحم اونرض اذا ىح .٠ ابورؤأ ةراق ىف دوجو هل نكي مل ام تانابنلاو
 يحاوأ نم ةيحان لك ى رعت ةورثلا نيعم دخأو: مهماطلم لكساكب اوخانأو

 لك ايه ديبشتو مولعلا رشنب اومتها . مهوؤش عيمج يف اهلاعم ترهظو دالبلا

 نوفل اهقاف 5 ىف رهظنم لكن وزعجيو اهيف زرب نم لك نوفاك اوناكو.نونفلا
 قل ع هزاع لا :ةقلاقم ةوادب رم دال لاسر تاق الكتف
 خم :نفويش نع ةلاهاا نحت نم ايف فئاكتي ناك ام اهؤايم .تنشكلتو

 ةيطو فق نم ةفلنخلا مولعلا ةداع . اهءاوجأ العو . ابك الفأ ربنت نافرعلا
 ملفلو ٠ مماج بذأ نم كلذ ريغو . ةئاطقو ةيعيبطو . ةيفسلفو . ةيعارزو

 1 . ةيلاطلا مهتيلدم نم ًاريثك ايش هيلع اونب جنرفالل ةدام ناكاام . عئار
 ىتح . اذ اليصحتو . مولعلا هذهم امامها سانلا ةءدقم يف مجؤارمأو برعلا كولم

 سائلا ماري وأ مهضنأ اوري نأ نوديرب ال ميكلم ءابعأب مهلغش م«زوناكدقل
 ةيدناب ءيش هبشأ مهسلاجم تناكو . ةءانصو ةنبع مولعلا كلتب لغتشا نمم لقأ
 ارتاك لب . ةلودلا لامعأ نم مهغارف تقو ىف مههع ءا.اعلا اهيف نورطاشي ةيداع

 . دج ىلا لزه نف : نوؤشلا نم ريثك يف نواقنتي مثوذو ميسنأ سلام ىف

 اذهو . باثتك ةحْمص ىلا . بارش ةفحص رمو . نونف ىلآ نوه نمو

 : مهتعيبط بيذمو .٠ مهتمدب فاهراو مهنا رق ذحش فاش ناك ير مع |

 ثناكو . قاشو عدبو. قارو قرام لك الا ايه نيس ال تما ضع

 ملاطم ةطانرغو ةيسنلب وةيرماونايجو ةيليبشاو ةلطيلطو ةلطسقرسو ةطرق روصق

 .٠ هونك ارم . واج 20 ام :ةرسبا نك اوغو .دوفو درأومو . دوعس

 س5 و.روجحعئارءو.رورسيلاب تناك اك. ءالع تايدتنمو . ءارظع عماجتو
 بايق قوربا دنالا ا رمأ عمج دقق ةلجلابو.نامدن راز»و . نادخاقتلمو . نالزغ

 نماونخأف : هميعتو هميست نيب دوجولا نمو . هلاسو هلالج نيي كالملا نم مهلود

 سوقنو . ةلداع ةوكحو# ةاضاف قالخأ عم. مثايندو مهنيدل نيينسحلاب عما



 م ي/

 سناللو . هرادنئالو.هرانم * لعلاو: .هرارق كلملل اوداشف . ةلح لاو ةلحاعال - ةلثام

 . مهك وام نيد ىلع سانلاو ؛ مهانس ىلع سانلا راسو . هراز»

نم مهءارادم موقلا سلام نأ رعشو مثرثأ يف مهلاوقأ ىلع ملطي طي نمو
 

 .يناغأ عامسو.بارشو لك !نم.باطو ذلام 1 مناع مهتم تناكمهلامعأ

 . راقوو ةمشح يف ؛ نكلو «راوس تاذ وأ راذع يذ نم ” اوتو

 ٠ مهوهش داب» ىلا مثدايق سالس كولملا مكاو مياضبم بابش يلو اذا ىت

 تلغاو :يلوألا ماعم مهيف ترهلظ نا اوثبلي ل.اهمراغ ىلع دالبلا لبح | 0

 ثامتاو . ميقا نيعم بيضاف . لوذالا يف مدوعس م 2 لوبذلا يف ممرهز

 حيد ثبخو . مهام ءامذ تاؤجو . معاج ةطاار 0 .مهمدحو ةؤرع

 مهلع تمحهو . ىعادلا لفغ اذاالا تومعال بوأاقلاو ممولق تتامو . .مهلمعل

موقي أم هللا ريشي ل يعارلا مان اذا الا محبمال بائذلاو ةيحان لك نم بائذلا
 

 ميسفناب ام اوريغي ىتح



 بسس © سس

 ىلوالا ةلاسرلا

 هينيربلا لابج يف نمزلا نم ةهدر يضمأ نأ مزتعم انأو رصم كرثأ تدك

 ىتاااينامسا ةرايز ىلا يناوخأ دحأ يراظن تفلف . ةحصال ًادايتراو سفنال اصور“

 0 اردو نرخ هور ناطقا رك يرق تيسر عاهرتأ 3

 دالبلا هذه يف أ يسال ةرايزلا هذه نم ينعن 3 ةيثأب الا ةغللاب يقرع مدع ناكو

 تارشع ةنسلك اهدصقي اذهطو.مخفلا يبرعلا كاملا كلذ راثآ نم ةحلابصلا ةيقبلا

 دحأ ناكو . صوتا ىلع ايئاملاو اكيرمأو ابوروأ نم نيحاسلا قد فالالا

 ةيسارفلا ةغالا عويش نم ينريخأ اب موقلا ةغل ىقرعت مدع لع ليمان قاوغا
 ) ١.9 نس ) سطسغأ ل وأ ير فس ة 0 5 تذخأوينعز ءافتبوق كئايحو . م

 . اهيقرش ىلا هير غنمو اهيونجمملا !طامث نم ةينابسالا ةيديدلا ةكسلا اهم عطقأ
 هيف رثا برعال ناك يتلا دالبلا مها ارام

 ( قررا ندم ةيد رت ةؤدألا 3 كا ا
 رورملارك اذى عييركسعلا شيتفالادعبو . ةييرغا ةيلامثلا اينابسا دودحلوأ هو

 راطقلا راس . انتعتدأ ىلع يكرجلا شيتقتلا مث ( ةيفرعلا ماكحالا تحي دالبلا نال)
 انغر هنال . دالبلا ةغل ةفرعم مدعب يريح يل تاجت انهو . نايتسابس ناس ىلا

 ا نم ةئيدم اهنأ نم اًغرو . ةيسنرفلا دودحلاب ةلصتم ةئيدملا هذه 0

 .ةغالاب يقرعم مدعل ابيف ًابيبرغ ىتدجو يلأف  ابروا ىف رحبلا تاما

 . مدوج يف زياكتالاب هب شنلا الا قزألا اذه ن م ايصلخم يل دجأ الو . ةينايسالا

 : مر“ موين قسما لع ذهن يورو اذ 0 مويلا م اي أالنأ 5000

 . ربش فصن دالبلا هذه يف يحايسل تردق تدك نال اريك ناك اهوينذال
 ىتحا يلوم ال سائااو سانلا مهأ ا نأ ةيرورض يتازَغ تدبصأ كانه

 انودجول اوفصنأ ول مثو . لهاجلا ريظعي مهني يروهظ مده اركب ظفنحأ
 . لجرلا اذه انيلك



 ا اة«

 لكل ةيناثلان وكت ىرخأ ةغل دوجو لاعلل يرورضلا نم هنا لوقأ انهو

 لبستف . ضعي ميضعب ملاعلا دارفأ ميج طبرت يتنا ةقلملا اهب نوكشت ىتح نانا

 ىف ركف دقلو . ةيعانصلاوةيراجتلاو ةيلاملاو ةيدعلا مهتطب ار ىوقتو مثار وم مييلع

 . ( وتتاريبسالا ) اهودس ةديدج ةغل لوصأ عضو اولغتشاو ابورواب موقلا كلذ

 ممو.سانلا نييابمرمعتىف وأ اه دوى وححلب ام وأ دعب اه وحط : مهنكل و

 نمفرط لكى و ةايابا قفارم لكّيف اعيرسو ًاريك امدقت اهم اوثدحال اوحجنول

 ءيثل حابصتال ار تاغل ةدع لمت نع ةماح سانلا اهب ىنغتسالو . ملاعلا فارطأ
 يبعءاتملا هذهزكل ةجاحال هنا ىلع . هيف شيعت يذلا اهطسو نم تلقتنا يه اذا

 راش ةيدك ااقانلا دانس لمقال سنان ينقو: ةدوس أل ناكذ
 . ةمأ لكل ةيناثثا ةغالا يه نوكتا ملاعنا يف

0 

 جتيياخ ىلعو يطنالطالا سونايقالا ىلع ةيرحبلا اينابسأ ضردم مظعأ يه

 رمق ف رتوب. انابنلا كول تيرم هورشت كلا نودشت الأ هدعو ا ركساح
 ةريزإلا هذهو . ارالك ةربزيبىمست ًافرملا لدم يف ةليمج ةريغص ةريزج ةقيف كلما
 فروكي اذهو . سواابقالا جاوأ» تاحه أفرأا نع فذ يعيبطلا اعضوب
 تاما أفراا اذه ينو . رطخلا نم ءيش هيف سيلو اثومأ» !مهايم يف ماحتسالا
 . بونملا ةيج يف اصوصخ ةمخف ةماع

 مهوب اهيفنوضقي ةريغص تايخ ءيطاشلا ىلع مث نوميش ند سائلا نمو

 م رابح ةءاع ةيرحبلا موس الع

 ىلعو هليجرا لبج يلامثلا هفرط ىلع موقي لاله لكش ىلع ًافرلا اذهو

 فصاوعلا ذوثن اعني تانابددددلاب ءيشهبشأ اهو . ودلاجا لبج ينونملا فرطلا

 اذهلو . ءاتشاا فصاوع نم اهب زيرح زرح ىف نذا ةئيدملاف . ًافرملا لخاد ىلا
 : ةيغيص أبنه ا ا ةيوتش ةئيدم تناك



 تالا هد

 هنا الا قيضلا ضعب افيد ناكنا وهو . ًادج ليمج فيصر ًافرملاب طبحتو

 نك اسمنم اهريغو قدانف نم ةليجلا ةينيالا هيلع تماق ةفاطللاو ةفاظنلا نم ةباغ

 نكلو لاجلا _:رمائيش ايليسرع شينروكلا قيرط ف ىرأ ثنكو . ةصاخلا

 نافل 05 هليجرا لي# طيح يذلا فيصرلا كلذكو فيدزا اذه

 فصن نمرثك أ ةئيدملا فك يذلاو ةيقرشلا انيملا ىلع يذلا ةيردنكسالا فيصر

 نم هيف امم صورعخلا ىلع هفيظنتل هب ةيانعلا مامن هصقني هنال : تاهينملا نم نويلم

 .هياع هزهتلا نم بيصن ةصاخال حبصي ىتح ةينابنالا تارشحلا

 اباختت ةليج راحشا ابيلع تماق ةفيطللا نيدايملا ةنيدملا يف رثكتو

 ةحودو ةرهاز ةنج ناديملك ل هع امم . ةقلتخلا روهزلاونيحايرلاو دورولا ضاير
 سواابقالا هايع افاصتا دنع ههايم ىرتو امور رم ةئيدملا ينام لبصشو ٠ ةرها

 اهوده يف جاومالل عمسلو ٠ ماد ايضف ًادبز ءاملا ةحفص 0 أعيدي كش ْ

 دبزلا اذه لعل و . ةيعببطلا قيسوملا هذبم ناجشالا جسيبم لبقلا تاوداك اناوءءا

 ءيطاةلاب هتيمست يف ىنع» يطنلطالا ,يطاشلا لوط ىلع انه هارت يذلا ضيبالا

 لامثلا ةيج نمو ايروةكيف ورتايث"بونلا ةهج نم ربما ىتقاح ىلعو . يضفلا

 . هباب يف ءيش مثفا هتدجوف ريخالا اذه تاخد دقو . لاسروكحلا ورئات
 ةرذق فسأ لكب يهو . هلوجرا لجنس يف أفرملا نبع ىلع مقت ةمدقلا ةئيدملاو

 ىلع تاروةئم ديصلا كابش نحسش مثءاس ىرتق : نيدايصلا نم اهلهأ ةءاعو

 مسقلا اذهو.يلامثلا أفرلا فيدر ىلع نيدرسلا حبات يف نامعي نيضعب و ضرالا

 ةديحولا ةحدولا وهو . فيدرلا ءاشنا لبق ةيردنكسالا» يشوفنالا مدقك

 ايلا دوعصلاب حسيبال ةعدق ةعلق لبملا اذه قوفو . ليجلا أفرملا اذه نيبج يف

 ةنيدملا هذه مهلالتحا يف اوأم نيذلا زياكنالا طابضلا ضعبل ةربقم اهراوجتو

 . ١83 ةنس يف نابسالا نيبو مهيب تماق ىتلا برحلا ءانثا

 . ةليج هتينياو ماظنلا نسحو ةفااظناا يف ةياغوبف يبونملا ًافرملا فرط اما

 عساو رييك ورم هالعا ين هب طيبيو. يمئبربكلا ريليكيتفلاب ودلابتا لبج ىلا دعصيو



 رو عقلا لوما وفلل ا ا
 يف ءايدلاب ءالا لاصتا ريغ هدحنال هتءظع يف هارتف سوايفالا ىلع ىرخا ةيج

 ةدنكوأ لبلا ىلعا ينو . ءاغرصلا مايا يف ىتح ماودلا ىلع ماتقلانم ءيش هلاختي قفا
 دع ) اصوصخ قيسوملا تاهغل ىلع ةرصاخمو بارشو لكأ نم باطو ذلام اهبف

 نوب رضي جولزلا نم ةفئاط هيف ناكملب+لا ىلع ةدنكوالا .:رود نمو . ( رصعلا
 سائالةيش رفا نولثع اعاممثو . ةسرما نم اعون نوبرشيونوصقريو هروينطلا ىلع

 ىلوأ ناكو ! ! ةينامنالا نمىلوالا ةقلالا يف نولازنال نيذلا نيشحوتملا ءالؤم

 خيراتالو ملاعا اورهظ نيذلا فيرلا ىرسا ضعب مهماكم ين اوضرعي نأ مهب
 نيتلودلا نيئاه ءانلتممزوحو مساك نع نوعفادي نولازنال مثو. مهتمابش ريبكب

 . مثددعو مثددع ةلق عم نويتمشضلا

 )١( نعزالعالا ةنيدملا هذه نم ىرغس هيف ثررق يذلا 1 دقلو

 نودلا وهو ل 07 نا اورد و . ناريثلا ةعراصم

 نم 7 5 لح 1 لورد لو انس تأ دالي يف مدق نا رعت نع عروذأا لذه ) 0 ١

 كعل ايلا | ٍق نه هنأ 0 0 نييجاطرقاا قب رط نم نم وأ نكامورلا سن 5

 ْنَث هوذخا ن دل 3 ربلا 20 ط ند توك يحج اهييحبرص اذه ناك ناو همجي برعلا لوهد

 لثع اولختشا مهنا مهيرات ٍِق منع 0 الف برعلا اما . راوحلاو أ ةيعبتلا 0 نييجاطرقا

 يف لخدب 5 ْن“ مساتلا نرقلا ىلا ناريثلا عارص ناك دقف لاح لك ىلعو ٠ عارصلا اذه

 ناديملا ىلا لدن ناك دقف .٠ اين ايساب عراصملا ةلوطب اهيف روظت تناك ىتلا ةيسورفلا عاونا

 هاقلاو هرها ىلع هبلغاذا قح هب لازي الو هين رقب ذخأرو هيلع مجهمو شحوتملا روثلا هب يذلا
 ضعب هياع مجه روكا ةيلذلا تناك اذاف . همصخ ىلع راصتنالا فرش هل ناك ضرالا ىلا

 هين رق تحن نه لجرلا اوذقنا اةرو . ايرص اهتم عقب احارج هونلأو مهرجان نيحرفلملا

 اذه ىلا عراسملا لني ناكام |ريثكو ٠ هجم يف رك رمل وهو مود ةايملا نم لقمر هقو

 . امدحا ىلع ءاضقلا ةحيتنلا لوكقو روثلا عم لتتقيف اسراف نادملا

 00 ِق هئثورمو عراص دل 3 ك4 ىلع هرادم يف عارض ىلإ عارصلا اذه لهعش ريكتلا و

 هتنم ناك ةسرتفا تان اويملا عم ناسنالا عارصف ةلجلابو . يداليملا رهع يناثلا نرقلا يف الا
 . ةنامورلا ةلودلا يف

 دقو سف فالآ ةينايث عب ناكو . امور يف ًادوجوم 7 رثأ لازي , ال مويزياوكلا بمامو

 اذه ةحاس يف لهدف ن أ يذلا سيل وأ روطا ربمالا ةدم ةيداليم 8١ ةنس هحاتتفا ناك

 35 اطضاب |ونم نييذلا نيكاسملا نييحيسلا مفرأو ةسرتفلا تاناويطا ن 2. فاللآ ةسج بععلملا



 كلنا نا اورك ذ اك. ممدنع ةبلا هذه ناسرف مظعا ( وريثكو ينوتنا)
 ىف الا عارصلا اذه ةيؤر يل قبس نكي ملاملو . ةكلاملا ةلئاعلا عم اهرضحيس

 هرهاظممظعاو هنيدايم ربك | ىف هتدهاشمل يرفس ترخلا ةيفارغوت اميساا روصلا
 يلا ناربثلا ةءراصم ىلع موق مهم بردتي : دالبلا هذه ىف دق عارصلا اذهو

 يوق ةءاهلا يافع . ةيشحولا نم نوكي ام ىهتتم ىلع روثلا دجتف ةياغلا هذهل يبرت

 ٠ عارصلا تاذ ريغ نم هتفاكم نمت فاعضا مثدنع هنع غابيو . لضعلا

 مارتحا مهف هلو هعارص ةوق عم بسانتت هموق يف ةريك ةربش عراصملاو

 ةفاتحلا باملالا ةدهاشمل ناكملا اذه ف مهد ايعا يف نوعمتحمي امور لها ناكو . اهلانق لع

 كس علا ضب نوقاي اوناكدقلو ء ضشوحولل لاجرلا ضع ةعراصم | نمو . هيف 1 أ تن اك ىتلا

 نم اهسيخ نم دوسالا ضعب مييلع نولسرب 2 ءيش 5 لك نم ل نع مهو ب عاملا اذهناديم ىلا

 ٠ يوبملا لاضنلا ةعيبط 5 موسقت | نع اهمقد يي نيكماسملا ذخأيف ٠ نادمملا اذه ىلع هل باب

 تانر عمسلا تنك كال انهو . مهداسجأ شب يف عابسلا ذخأتو اوعرصب نأ نوثيايال مهتكلو

 . ةراظنلا نم بادعالاو رورسلا

 هعمو ناديملا اذه ىلا داوقلا نم هيلع بضني نم ضعس .قايق رهاب كما ناكام اريثكو

 . ةدش همصخ دكاقلا معفديف داسآإلا ضعب هيأت نوامربو ةحافك لآ

 سالا هل قفصميف ةعرجح نم هل ناكام دسالا مد وحع كل انهو هعريصو هيلع بلكت دقو

 هعجريو هنف وفعلا ىلا كاملا رطضي كلذ دنعو ناسحتسالا تاماكب هل نيفثاه ةهح لك نم

 ءظملا رفظلا اذهب هتثنبث دع هشويح ةدايق يلا

 ةعاظق ميلك تناك نيدايل املا هذه 3 ىفاثلاب ىلا م رف ةدش نا ىرت كاذو اذه نمو

 مهتذخا ناكملا اذه ريغ يف اهرأر اذأ امم نيمصملا دحا نم ابضرا ىلع ليست ىلا ءامدلا كلك

 . اهيحاص فاءسال قفرلا ةيعج اوعدتساو ةهراو ةقفشلا

 ناييثلا نيب ناكدقف هعون نم ىخآو ناويح نيب ةرباغلا ةنمزالا يف عارصلا رثكب ناكدقو

 . رصمي بيرق نمز يلا نيعونلا نيذه يف عارصلا ناكو . ةكدلاو شوبكلا نيب ناكاك
 نانويلا اهلمعتست تناك ىلا ةيضايرلا باعاالا نم ناكدقف ىخلآو ناسنا نيب عارصلا اما

 نوكيف . نامزالا كلد يف ءيث لك ىهو ةيداملا صخشلا ةوق رهظنت تناك ابو . نامورلاو

 ىلا اهب لصي دقو . ىمسالا فرشلاو ىلعالا دجلا ل يف اهي زري ىتلا ةلوطبلا فرش اهم هل

 . مهرظن يف ةيهولالا شرع ىلا ل كالا شرع

 ا .ةندمتلا داليلا يف اماه حصا دق ةضايرلا 7 الا هذبب سائلا لانتشاف نآلا اما

 ءيث.ام املال .نرتحلا اهلاطبال حبصا دقو ( لا يف ملسلا لقملا ) ةدعاق ىلع
 ىلع ل ْن /اهزلا ةدآم نم هثويسكتإام ريغ اذهو .٠ 0 1 يف هادص ددرتي فردلا اذه نم

 . نيالملاب ردقت دق 0 «ب مط نوكت امم مهتاراصتت |



 نا ا

 بعشلان م قانعالا ىلع الودحم هارثام اريثكو . مهئالظعو لاجرلا رايك مارتحاك
 ه.صخروثلا ع رص اذا امأ . ةعيظْلا تاناويملا هذهنم هموصخ ىلع هراصتنا دعب

 نم كلذ هثدحم ام ريغ« ةلماشثلا ةب اكسلاو ماعلا نزيلاو ىربكتلا ةماطلا كاف

 روثلاىرثعي دقو . مهسواج يف هنم نييبرقلا صوصخلا ىلعو موقلا سوفن يف رعذلا
 نيعراصملا ني لبعفي يذلا يشنلا زجاحلا ىلع مجوف نونج هبش ةلاحلا هذه يف

 ضعب ىلع ساناا ضع طقسيف مهفوغص ضعب يف روهدن كلذ نع أثةيف . ةراظنلاو
 علها نم نيراثلا مادقا نوع تكلا تريح عصب 3 ررض هنم لصحيو

 : تيأأرام كيلع صقأ ناب يل حمست نأ وجرأ انهو . فوحلاو

 نيثالُ اهرطق غلبي ةيضرأ ةرثاد نع ةرابع هتدجوف ناكملا اذه ىلا انإصو .
 عافترا ىلعنيتم يبشخ جايس اهم طيحو.عا رصلا ناكميهو ريدقت لقأ ىلع ارم .

 هنود نمو . ناويحو ناسنا نم نوعراصملا هنم لخدي باب هيفو . نيرتم وحن '

 ةنكم أ تماق جايسلا اذه ءارو نمو . ةفرغ دحاو لكل ناريثاا فرغ باوأ
 . ءارولا ىلا ليك ضعب قوف ارضع تاجرد ثالث ىلا ج ردنا يهو . نيجرفتملا

 لاجرراكو ةكسلاملا ةلئاعلاو كللملا ةلالج جاولأ برغلا ةهج نم يلاعلا مسقلا فو
 ىلع هيف نوقبب لب ةراظنلل هيف سلاج ال يذلا ورتابثلا العأ ريغ اذهو . هتلود
 دقلو . ربدقت لأ ىلع سفن فاا نيرشع ناكملا اذه مسيو . مهلجرأ

 تءاج الف لاجرو ءاسن رم سانلاب ةظتكم هسلاجم ميج تناك
 ةيصقلا لالا مييلعو مبسرافو مياجار نوعراصملا لخد « ةبورضلا .ةعاسلا

 مباك اما ىفاونقو مث قئاللا مالسلاب اوداس كاملا جول ةلابق”اولصو الو ةقاربلا
 مفدن اف حا رسملا ىلع ةفرغ باب حعنف كلانهو ٠ روثلا اهعم لخدي يتلاةولا نيل. ةتسم

 هينأكو . رظنملا اذه لثم دوعتي مل نم باق يف بءرلامقوت ةلاحم لئاه روث اهنم
 ىتأا ةيإار بختي ههوصخ ىف هرظن ليجي وهو هيايع نم ريطيررشلاوةهرب فقودقو

 نيلجرثملا نم ناك ناف . نيعراصملا دحأ ىلع مجهم نأ ثبايال 5 اهمم مجهم :٠

 ةذخ نم شهدت ثقولا اذه ىفو . اهريغ هدي ىف نكي ل يثلا ءارجلا هتءالع هلبأق





 نايئسأ.س ناس 2 ناريثلا ةعراصم ءانب



 دس ؤ جاسم

 لع نم اهن لفت ادج ةمدح ةكرح روثلا يفرق 3 طّقسم نع هناغوز يف لادلا أله

 الو. . يداوا نبسوف باق نأ ,رئاثلا هيلز نه وهو اهراس ىلا روثلا سأر نيك

 هريغ خ ىلا روثلا هكر تش هزحعي ىف 5-5 ةقيقدلا ةشهدملا كاكرذلا هوم ةعمادب لازي

 ىرت ” يذلا سرافلا ىلع موجطا ىلع هل ضر لوالا تاكرح سه اذه هلباقف

 مقدت دق ةوكب هأنق ىف حمرلاب سرافلا هلبأق ةيلع محس اذاف ٠ اليوط عر هدب ف

 قدصت دقو . سراغلا ةءافك رباظت انهو . موجهلا نع هن ءارولا ىلا روثنا

 هسرفوسرافلارخيف هينرق ىلع هعفربو سرفلا طي تح هسار لخدش روثلا ةمحش

 كانه. هنقوا ةايملا قراغي يذلا سرغلا ءاشحأ ريظن أهدنعو .ضرالا ىلع أمي

 مدخلا نم ةفئاط هدصقي يذلا سرافلا نع هتءالع روثلا نيعراصملا دحأ غش

 : لوالا بيصن هيض نوكف رك ناصح هيلا وب دقو . هناصح تحن نم هتماقال

 م ةققد نييربوم وع لق ليك نم كح نطب رش رو مويلا اذه يف تيأر دقو

 يو الحار ةيلطا سراف هلع يف هناحيه دشأ 2 روثلا نوكي دق ةلاملا هله ىو

 ةيمرس فاو هيف لجرا عوز ةدشب هيلع مم روثلا ُهآر اذاف 3 نراوس هذي

 ءارجلا هتءالعب هيلع مجهروثلا بعت اذا ىتح ةلعنلا هذه رركي اذكهو .هيفتك ني

 ةهنللاو ةقدلا يف ةياغ ةنلتخم تاكرحم هسفنب روثلا يرغي لازم الو هقيس اهم نم

 روثلا طقس ةيرضل| تفدص ا قنعلا ديرو يف هقيس لخدبو هيلع مجهم مث

 فزع - عم ةبج لك نم داملا قيهصتلا م ةعقوملا يهتنت كل انهو همد يف ج رضتي

 رصتشما نا سمح شم عارصلا أله ءانثأ يف موقلا ىر دقو . رص أل 3 4 و قيسواا

 الك همصخل نورفصيو انايحأ روثال نوقفصيف « لذخنملا ىلع نيقان نيممعخلا نم

 ءاردزالا تاك مهم ردصتامأر يثك و . ةينوناق ريغ ةكرحم يتأ وأ هتارك يف نبج
 : نيمصخلا لحال ةبحوم نا.سحتسالا مالي وأ

 تارورسم تاشاب نهو تاديسأا رظام ةائملا تكل" 2 يشهد يذلاو

 دق يذلا رافنملا أله : ةءاشحأ يف رجر# - وهو تاوطخ يشع ناصملا 3 قرب

 ةداعلا هله نأ كش الو : ةلهو لرال نيينابسالا ريغ نم يئارلا سفن هل عاترت



 .يعيبطلا اهرثأ عم ةضقانتملاحم الا نبملع رثؤيال اهرظنم حبصأ ىتح نوف ترثأ

 - للوالا نيتنثا نيتنيدم يف الا اسن رف يف عارصلا اذه نورظحم ببسلا اذهلو

 م ودروب ةيناثأاو ٠ مهمز نم اههف هحرسمو نامورلا نمز نم هوذلا ابدأ نال

 0 ريغو يبثف لث ىرخأ دالب يف هنم ةرغصم ةروصنو.يقي دفوان اسال اهترواجم

 نأ دعب ًاعيمج ثلتق ناريثلا نم ةينامت عم ةلفللا هذه ا

 ١ هوت ةدخ يرن +
 ىهو نم هرخآ ىلا عارصلا لوأ نم رضح كثاللا نأ انه هتلحال ىذلاو

 فراك اذا يردأ الو. رهظلا دعب ةنماثلا ةئاسلا فصتتم ىلإ اًمامت ةسماخلا ةعاسلا

 هلأ ملل رهاظيف هبعش لويم مرحي هنأ وأ . لازنلا اذه ةيؤرل هقوش نع اًمشان اذه

 امبر ةديشر ةسايس ىهو . ةياهالا ىلا ةيادبلا نم مثروعشو مهتطأ وع يف مهعم

 دالبلاب ترء ىتلا ةيسايسلاو ةببرحلا تامزالا يف هشرع ظذح يف ببسلا تناك"

 رياك هينا نك دلال هك يو با اهسالا يعقل فلاح كا موح ذبل

 دك اع ارك كتل مهنم نيوكتلا ىلع فطعيو مثا ذرم دوعيف برحلا ةدم

 بولق الا مهلا ببقر وأ سرحام ريغ نم أفرملا اذه فيصر ىلع هدحوهزعتي هأرت
 + ةفطاعلا هذه ربخ ضرالا يف ةداعس كولهل لهو : ميجمو هيعش

 ةك الا تاطللا دز دالبلا يف تروظ ىلا ةيروثلا ةكرألا لبق ةلاسرلا هذه تيتكأذ )



 توارد

 ةيناثلا ةلاسرلا

 يناس نيب عوز الو هيف تابنال داو ينديردمىلا عيرسلا راطقلا ثكر

 016 ءارذق هلامثو هنيع نع يضارالا عليج :دأو 2 : انيروم افون' لابج

 )١( : يسابعلا روصنملا ىلا رتاشلاة.الدوبأ اهمهو ىتلا ءارحصلا كالت ينريسنانك
 دقو . رطملا دعا ق ةعرزام تناك ض ارأ ضع ءأ رحصلا هذه لاخشو

 ةيمرلا لعرودب جرونلاىرق : اندنع هلاحك هسردب ٍنولغتشيمو كاذذا هودصح ْ

 هسرد متدق رخآ نود اذه راوج ىرث لوو ٠ اعافترا لقأ هتاكلف نأ الا

 ةرصعل ىلع هوفص دقو نيتلا هراوج ىرتو 8 مامن اند هلاحك هتارذع ىرذلا هيف

 : قفأ ىوكسع عبرالا هنايد نم عواطقم 4 1 نيدعلا 5 هعيفرصل لثم

 نم لوقح صضعلو سقبلاو زوحلا ند 1 ضع يداولا اذه لاختو

 ينو . هرظنم شحوو عرازلا هيف تاقديردم نم انبرتقا اكو . نوتيزلاو بنعلا

 ةيحانلا باعلالا رةيوتشلاةضايرادب ردم لهأ اهدصقيف ًاركبم جلثلا لزني ةهملا هذه
 نال ارم اك 40 يداولا اذده يف عيرسلا راطقلا ريسطسوتمو . ( جنتيكسا )

 ةعاس ١٠١ يف راطقلا اذه ابعطق ولك 7٠< ديردمو نايتسابس ناس نيب ةفاسملا

 ديردم

 ةوصاع ىل م( طبرشم اهممسلا موضع و طب را موهسلا ابل رعلاو 0 كي ردم

 دع راما نرقلا ىلا تناكدقلو . سفن فلا 6٠ اهناكس ددعو نآلا اينابسا

 ,ابنر ءلاذب ٠ يفرخاو طوقلادب ُُق انيح عقيب صح تناكو )0 ةطيسُو ةريعص ةيرق داليملا

 بارج ةكام يطع نأ رمأف هتديصت هتيجعأف ءاريشلا م 0 هرغ لكد هلا كلذ ( 0 ١

 م تابنال 3 ىع لاق . نينمؤملا ريمأأ ة ةرماخلا امو لاتف . ةرماغ برج ةئامو ةرماع

 تسرع كلا فلا ةئام نينمؤملا ريمألب كيطع | ينأت كلذك نمأالا تاكاذا لاق ٠ عرز الو

 ْ . انم كتدز تئش ناو اك ءارحم ند ةيماق



 اراد

 يره كاللا اهمف جو" ثيح 0 ١و5 هس نم ةنضراتلا ةئدلا هذه ةروش وأو

 يناثلا بيلف اهاعج ر شع سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ينو . طوقلا كلم ثلاثا

 . مدقلا اهروس مده نأ كعب يع ديازم اهلارمع لخأ مث نمو : ا ةدصأع

 اهئرايز تاقوالاربخو ءاتشأا يف ادع دراي فيصلا ف ًادج راح ةئيدملا هذه وجو

 دقو“ دارحتنس ؛5 سطسغأ رخاوأ يف اهترارح ةجرد تناكو . فيرخلا لصف

 ةيندملا رهاظم نم ءيش اهبف سيل ةطيسب ةنيدم اهنأ اهل يترايز لبق نظأ تنك

 اهمنابم يف ابروأن ادمن اك ةثيدملا اهءايحأ تدجوىنكسلو . ةمبق هل ةئيدحلا

 ئاورسارت أمنفأ و. ةعيدبأا اموابقو اهتاهزمتمو ىربكلا اهقدانفو ةيراحتلا اهاحو

 عطتسأ مو اهمأابستلي ىت , نأ ةراقسلا ن ه ةيدوش اهماعج رفتلا مناسلل نأ .ك«و كللملا

 5 0 يلا هلع راث | 7 نم ريثك ةدهاشم نم تمرح < اهترايز

 نوح نمو شرالا ثع رن ىا] ورق كازا نيم ثا دازلا

 سه | نادي يم.سلا ناديم ةئيدملا طسو ىف قو. ئرخأ كلام يف دلكش 39

 ةبب رعةيمسل ىمد( ها.عما مز ةعلقلا عراش ى يهشاو ٠ ةريبكلا ابعراوش هنم عرغتت

 سيرابب هي نيل زءاش عراش ماظن ىلع وهو ها ةمسأ هيلعىذوع رظع متع عب

 تفصراجشأو ضاير هلكف هلعسو امأ . ناعراش هيبئاج نم ريسلو ٠ عسو أهنأ ال

 :نع وم ناكللا دعو كالا ىف مودع نانا سوامل ةريثك يسارك اهم

 نك ةرخف ىلا تاقيطلا م نم م سانلاب ا هدحتف فيصلا ة هدم 5 مولا ةضاير

 . ةمخفلا يلابلا عراشلا اذه ىتفاح ىلعو ىبللا

 اهيفينبحعأ دقلو . ناخدلاو داحسلاو ييصلا 5 2 ءانبع ةروبشم 3 هدملا' هذهو'

 ههيرات هداج لوف مهنمدحاو لكو ةفالنلا يف ةياغ مهن ال زج الا لاسم رانش

 دب ردم رح ةدل *|و.3 ةقد لكم ايدو ا 2 ؛م ةواز 1 هيتكر تحن اهلعجي ( ةدخم)

 هرغ معو هبأب يف ةيآ وهو“ ا فحيلتم ريغ اييف ءيش ةرابز نم ْن 95 ١

 نايس مدعو لاجرو تاديس 4 ينبجعأ يذلاو . هعول نمىتا فجحاتملا ٠ نسحأ ع نم هناق

 ديحن ةياسوافك و فستلابةلن وقح تاحوللا ضع ريوصت يف 00 تاباشو
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 بكا راد ديردميفو .ةليجلا نونذلابينعت ةماعةفصب ابورواف بحعالو هتعانم

 يملا قانا نيس وقنا فدل ةييلا ةويرملا كم قدمو كانو ليغ
 ىَنا ةوقتلاو مهل نم يتنا ةئيذلا فسبتلا نمابن راثآآلا رود يف اوم ناكأم الا
 كلذنمة .اخلا امريخو . يلاهالل مأ ةدوكحلا فحاتملاهذه تناك أ ءاوساهوب رض
 موقتام هكلم نم اهيلع فقو هب ةصاخ ًاراد هل ماقأ يذلا امموا روينسلا فحتم
 اهنومسيو راخفلا للقلا لامتسا ةئيدملا هذه يف كراظن تفلي دقو . اهتقفنب ' هتلذ

 7 م ةوق تازيارت ىلا ةثافثلا كنم تحال اذاف . ( ١ ) ةيبرع ةلك ىهوازارك
 كيلا ىأ تسسلج اذاف . ةلق ةدحاو ٍلك لع تو معاطملا ن 5 معطم وأ يواهتلا

 "2 ةيوكب مداخلا

 امابذ' ةرثكو اهترارح ةدشل فيصلا يف يح هريغ ةنيدملاوجف لاح لكل عو
 .يبصعلا جازم يف رؤي يذلا اهئاوه فافج ةدشلو : ردصلا يف رثؤت ىتا اهتبرتاو

 لكلا هنا وده دانا ءا سلك نك يانا ةافوتا هورس
 وقار اة[ كبش اك اريول فام هدف نادقألا قال "ايدل رانا تح هلأ
 ليش ادهم ىتاتاراشالا تسلا نينو ادام الو رين كانه نأ للا كاديوبش
 كلذنمسبقلاج رخو. لج لعكس امال امانثرا اووأ أرصا مراك | ديرشتأ

 ةديقع يف اورثأ ادعوا ( عافترالا يف ينما )هللا شرع دعب | انئابسا كوام شرعنأ

 . ءامملاشرعدغب شورعلا ريخ وهاينابسأ شرع نأ دقتعي ن 8 ىلا هنأ ىتح بعشلا

 لاكشأ ىلع اي ةعاتمم نيك اكمدلا تانئيرتقىرتق : ح وارملا ةنيدملا هذه يف رك

 وأ ةسلاج ةديس ىرتال ناردنيو ةماع ةفصي سانلا يدبأ يف اهأرث دقو . ةفاتخم

 . هدشنتيذلا ميسنلانم خف اياب اكرم ةحوزم اعني قو.ألا ةك ار وأ ةيشان
 اهريغ يف هنم الكر ثك أ دالبلا هذه يف هنأ لوقأ فيطللا سنملا اذه ركذ و
 ىلا. نهنيتاسف نم نوولع نيندبو ةمشحلاب ايلاغ نامحت نهف . بور وأ ندم ن

 ةققلا/ يبلذلالا يف (مويمع ) نيسو» ىلع نعضيامأ ًارناكوقاسلا فضن ن 09
 اميين

 سأرلإ قيض زوكوأ ةروراقلا ناهزو تار كنا ركس وهاقلا يف 5 (١



 دلال 5

 رم ةفشخ نكت نأ امأ غو ( ةحرطلا ) أندنع هنومسي اب ءىش هبشأ ىهو

 ةزيك هالو نلقي نرشسوم كارت الا يروألا ىموأ كادوا ذاعاذلا
 لاجرلاب ةلصلقأ اينابسأءاسو . تايهارلا نم بلاغلا يف ءالؤهو ةكرلا ىلا لصتدق

 ةكرملا ةفخو مسا ةقاشر نهصقتن دقق ًادج هجولا تاليج نهنا عمو بارغالا

 ملق ألا ةرارح ةدشل كلذ ن نوكيا دقو . نفزانم نيمزالم ةرثكل كلذ

 لجل نسحأ نأ لاقيو ..برعلا نع ثوروم باحملا نم عونلا اذه نأ وأ

 ةعببط لامج نال كلذ . ةنوانثرب يف مث ةطانرغ يف مث . ةيسنلو ةهج يف ينابسالا

 . ليلعت وهو مهريغل سيتي لام ةقاخلا نساحم نم مهبدك اذ اهلهأ يف رثأ دالبلا هذه

 ش . لوقعم

 صتخا يذلا يعيبطلا نملابجي نينتكي بلاغلا يف نابسالا ءاسنف ةلجلابو
 لكي كاب افا رورو فا كارلا قرت اهب ةعيبطلا دي اهماج ىلا ةرمسلا هذبم

 يبجعي اممو# : عيلقلا وأش علاظلا غلبي له نكلو . ندمتلا ماعلا تابج نم ةيج
 ءارملا الو نبهوجو يف ءاضيبلا ناهدالا نامعتسيال بلاغلا ين نابسالا ءاسن نأ

 كلذبو . ةعانصلا ةفاك ارعم رهظنتال ةفخبف نبنم اهنامعتسي _:رمو . نههافش يف

 ةيتقولا تانسحلا هذه لاعتسا ة 8 نم لص يذلا مهسقلا نع تاديعب نحبصأ

 دو 00 هجولا ةرشب يف مابالا رم ىلع رثؤت ةيشيئرز تايكرم اراك ابنال

 افيد ءاوزر ةأرلا نيك !نآو ىعاتصلا لالا اذه لاذ لك لعو .«:ساقتا بتنك

 الو بييطلا 0 عَ مقنتال ام اهناوأ لبق ةخوخيشلا ىلا اهب مدقتب هناف هنقو يف

 . ريقاقعاا لاعتسا

 لووك

 نرْقلا نه ريخالا فصنلا يف ايئايسا كالم يناثثا بيلف هماقأ يذلا ءانبلا وه

 دصحاي ديردم نع دعو 6 رحيلا ع نع عقار :ةق ىلع رشع سداسلا

 .ةةسودمو رردلاو والا رصقلاو ةيينك ليش وهو انو نيبغو



 اهس مىكو . باب 1؟١١و' . كابش ةال١6و . اشوح ١١ ىلع يوت هنا تفرع اذاو

 هعيمج ىنب يذلا مظعلا ءانبلا اذه ةيمهأ رادقم تفرع ةفلتخم ةنكمأ ىلا ل<وت

 ا 0 ا
 يف ةملظعب اهيف رعذ) اهتطاسب ىلع يهو يطوفلا ماظنلا ىلع ةسينكسلا ءانبو

 ةيكيل وئاكلا سئانكلا يف ةداع هارت يذلا قنأتلا كلذ اهيا لصيال سغنلا

 ابطسو ينو ارم نوسمخ هنم ماض لكل وط عبرم لخادلا نم اباكشو . ىربكلا
 ساوقا اهملعو راتمأ ةينامت اهعالضا نمعلض لك ضرع عدرلل ءانبلا نم ةدمعا ةعبرا

 عفتريو .ىلصم 4؟ةسينكلا رثاد يفو ارم ١الاهرطق ىتلا ةسينكلاةبق اهيلعمفترت
 بيد ةبةلاواعيو . ارم نيعبسو ةثالث و ةدحاو لك عافترا ناترانم اهحطس ىلع

 نشوع ةيهكلاراوهوحلا رب وستر ريع هكا ير نعال

 . ةربكم ةيسنك ةريثك روم تيزلابهطئاوح ىلع تمسر ميظع وهب هب طيح عب رم
 ر نم ةئيك تاحول اهضعب يف فرغ ىلإ باولا ةهج لك نم ويباا اذه طسو يفو
 ريدلا ىلإ هنم دعصي اهضعبو . رشع عباسلاو سداسلا رصعلا يف نيروصملا ربشا

 ةميظع ةلاخبتك هيفو .ةسيدكلايف ةدابعلاةكرحم نيمباقلا سسقلانكسم لح وهو

 ' ةيسنكلا يناغالاو ةينيدلا بتكلا نمةعومم اهنم باتك فلا نوعيراو ةسخلاهيف

 بوتكم ابضعيو ٠ بيهذلاب اهدواجو اهئاباتك تيشو دقو ادج ريكلا عطقلا نم

 يا ةنيم ةعوجم اهنمو ةميقلا شوقتلاو ةليجلا موسرلاب نيزمو ٍلازغلا قر ىلع
 : . دل# ىناأ نع لقتال ةيرعلا تاطوطخلا

 ةراقملا وهو نويتابلاب اهمفد لبق نينس سم كاملا ةنج قي ريدلا فو.
 يدرولا رمرملا نم اهطئاوحو يه ملالسب اهلا لزتيو : ةسينكلاب ةلصتملا ةيكولملا

 *.نعرأأ نم اهطراو ابطئاوحو ٠ راتمأ ةرشع اهرطق ةنمثم ةفرغ ىلا ىبتنت نيا

 قوف اهب اينابسا كولم ثثج اهيف سيوأون ةتس اهيف عطو ةلخد اهنم ملض لكيفو

 ,ةيكوللا ةلئاهلاءاضعا ضعب روبق اهيف فرغةدعىلا لصوي زيلهد ةعاقلا فو . ضعب



 لل #9

 عم اهتمظع بساننت 0 وثاكلا ةنيزلا نم اهولخو اهمطاسب عمقربقتلا هذبف ةلجلابو

 9 اهيف نيثوفدملا ةملظع

 لموت ونام مارا قدك و ةلافا وكر يلاوخغ 00

 نم رخآ ءيث اهلئاع ال ةجرد ىلا ام مهرباقم ةماخف يف مهواطتو مهقنأت موقلاب

 وأ تمسر دقو . رمرملا نم اباحوا اباكو ضع نا وج ابضع زوبقلا ئرتف : عون

 اهدي دعو اهتحنجاب فرفرت ةكباللا هلوح نمو ثيللا ةروض اهيلع لثم وأ تثقن

 ضعبو ٠ اهيف هلع هراظتنيرثلا ةمإلا ىل معا ةرابعب وأ. ميعبلا تانج ىلا هدوقنل هيلا
 ٠ ماودلا ىلع ةجرسم ىهو تبملا خيرات رصتخم اذه ىلا تعج دف اهدجي روبقلا

 هرأ 1 دح ىلا .ةعانصلا لامجو رظنأا ةماخفو عادبالا اهيف لصو دقق .ةلجلابو

 نسلم ةباكووتةيشفك لا ؟ "2 ابيف ةرضن ضاير ةربقلا هذبب طيحصو . اهريغ يف

 كيرالا ةنابج نم هيلا ا «مرلا مطق ) ) تركذ انهو . ةربقلا 0 اهيلع

 تاومالل ةمرح مهتبانع ضعب نأ لاباحصا هريعب نا 5 اهريغو يف زيتملاو

 : ءاهالا ةحرو

 ثالملا دق

 رصق ىلا ماقلا يب طش نأ دعب ىعم هب تعجر اذا أوفع را انهو

 اضيرع اليوط اوبم ىرن كرف اذاف : امات الاصتا ةسينكلاب لصتي وهو . كاللا

 كالملاموت ةعاق 4ف يضرا رود ىلا هنملخديو .رصقلا ب ابهيفو ًايظعا دق'رإ اعقترم

 يناثلا رودلا ىلا هيلا امو اذه كرت . ةطاسبلا ىهتنم ىلع اههو . هثنبا مون ةعاقو

 ارم دجنف يصوصخلا بتكملا ىلا مث ءارفسلا ةعاق ىلإ مث ةدئامإ ةغلق ىلا 0 َ

 5 را 0 عيدبو لكشلا لامجو قئؤرلا ندح

 ئرنف . فرثلا هذه طئاوح نم طئاح م لغ ةحرا ان نركسا را

 نم ةريكم ةروم جنيسللاب اهيف تمسر ةدحاو ةحنول ىلع المتشم "هلك طئاخلا

 اهزورب يف ةرؤصلا هذه ىرن .'ريرصتلا نف'يف نيزوبثملا ديعال فاؤرعأ» لضا



 ةيرح ةعقاو تال لثم اعادبا ماعو اهغوص لاكو اهعنم ةقدو اماولاو اهالظو

 دقلو . ( ناكأم عدب |ناكمالا يف سيل ) لوي اطاحناسل داكيو ةيكرات ةثداح وا

 ودلال ني راد ناز نراك د ورم نإ قاع روع كلذ عد دعا
 هل حتني مل نإ هلق هددهو دئاقلا اذه ءانبا دجأب نابوج يتاف . نامزوغ كاذذا

 هذهو : 4 هلتقيل هفيسل كيرلا قر نا هباوج ناكف. ةنيدملا هله باو

 هتان اوما ةئاماو ةداسك يرق رنا امهم برضي ةناماو ةعاحبش

 ظ 0000 لق

 ناك اه لاثم' ىلع اثيدح عونصملا'ريصملاب ابك تاعاقأا هذه تشرف دقو:

 تاذ' نم' قيزاقإلاو فونم يف ن الا لنهب امب ءيش هبشا وهو . هنقو يف هيلع

 نغةزابع يهو.ةيبنرحلا .روصلا ةعاق ىلا اضيا اذه كرن . ةميقتسملا ةقيضلا'طوطخلا

 :ةفليغةي رخ تاققاوتروزلابهطئاوح لف تيسردفو: ارم نيعرا و4 .ةلوط ريك وم

 ةموثشلا ةعقاولا يهكات.يبلقدلدمجو يانزعد|تقرورغا اجب ابام ةدحاو يرظن تنثل

 لكرسي نيشيملا ابيف ىرت . هطانرغلوهس يف )١( برعلاو طوقنا نيب تاصخ تل
 قر نأ معنال م رخآآلاب اهدحأ رحتلي نأ ناثيلبال 6 ةماظتنم لاح رخآلا 00

 ضيبالا رجبلا ء ءاروامىلا مهب فذقنأ اهمحبتت ناك جا ةعرملا كات برعلا ةعزه

 مءازو_ نيكران ! ! اهانب نم ئعنت سلدنالا يف مرايدو مرو نك رق فيفا

 ارو نيكرات !١ ةماضفوت لع اك تنأك ورق ةيناع نم رثك أ ماد ذيع اكلم

 و كللاو . ةيهافرلا دع رقفلاو + ةيندملا دعب 1 *مولأو . رامعلا دعب بارزا

 5 ءاذ ِ نمم كالا عزنيو ءاشي نم كللا يني هئادعبس

 وهو مهس ربو ماظننا ىلع ةرودلا هند ف كيراشا 5 لكش )١(

 همام سا رلا .ىلعو مارح ابدع 3 تك اج هبش هيلعو عماذ ل نلواطنب كارثالا سالب ءيث هبشا

 ثهاربغز نيين رخ تيب مهذن 3 اقاش عب "| زذه ناكا مرو . لكتشلا ةيطور# هوسلاقا للغ ثفل

 نإ د انو ةمامل ضم ىتحو ني انسالا ٍس اب لويد ثودب* هك مرام ناك مهنا ىلع

 .٠ نادت الإ قرش 57-5 ش؛'ادر#



 ل #هغ

 ءارمالا رسق

 ةريك ةقيدح يف ريغص ءانب وهو . كاملا رصق نمرتم ةياهألث دع لع وه

 دشرب سراملا ناكر نيلخادلا مم رصقلا اذه تاخد . ءانتعالا لكاه ينتعم

 اذام 0 اليلق الو ًاريثك همالكن م مهفأ ملامم رثأ ن :م ةيفام ىلا هتغلب مودل

 ةاطموتر نم ةريغم تاحولو نوءارلا يريام عدبأ نم ًاروص ثبأر : ثيأر

 :اي ارا ادور رود ةنفنات عئاقو كل لثم لاجلا يف ةياغ ةرياغتم لاكشأو

 فدص 3 جاع وأ ةضف وأ ساحن ن ٠م تعنص ةيرث رثأ طق كانهو انه هذه راوجتو

 ايف ع ةعساش ةعساو |يأ 00 رغص عم اهأرث ريحت ةعيدب رطظانم لثمت ىهر

 األ فكك ةلوووافدعاو يافا وم اكو اق ا ودنا و يوي رإ ىو رادغا ىف

 ىه له 000 ىرك ةريح يف اممامأ فقو اهآر اذا هنالابغصي نأ فعاو

 دقوءارذءلل ةرود روصلا هذه نيب نمو ؟ ناطيشلا لمت ن نم وأ ناسنالا لمع نم

 بدسح 3 8-5 هلع لصفاتو امج | ديح ىللصتت الئندلا نم ةءالع تامتشا

 يناهئاقباسمم تع: ءجاعلا نم ةدحاو ةعطق نم اذه لكو . مسجلل يعيبطلا عض 20
 . رشع : عبارلا نرقلا

 7 ضرط“ نيذقا ةدقكا دهاشنو امور ىلا لاوركسألا كرش 01

 3 < وي ناس هيك رووإو هواك لا 2 . مادرتون ةسينك روزنو سيراب ىلا

 رصمىلا دوعأ م اننا لووك ةكاروزاو رحال ءاروام ىلا عجرن

 لكيم روزت ةزيحلا مارهأ ا:”ةدهاشم دعو : هك كلذ 5 دعبأ ىلا 57

 مناسنالا يبب نم كوللا لمع نم هكاذه له لءاسنت مث . را يف كن ركلا
 هذه نم ءيش هيف سيل ثقو يف . نونفلاو مواعلا نع نابزالا دعبأ وه نمز يف
 تاعجو . باب لك مولعلا فاتخمنم تحتفو باعصلا تابسيتلا ةثبدملا تاعارتخالا

 ٠ يلاجيا لاح لكى لع باوجلا :ءاشي فك اهكرحي ناسنالا دييفةيوقلا ةعيبطلا هذه
 هذه نم لكيه ةماقأ تقولا اذه يف كوللا ةردق يف لهو انلءاست اذا مث
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 ناك ام ةلف1يف اهم دحاولا ناسنالا لمعي يتلا ةثيدحلا تالاآلا هذه عم أصوصخ

 ياس لاح 0 لميا وما دي مايأ يف صخش فلا هلمعي

 يف امملايقا ةدارال ةديعتسم تناك ملا أ انفرع ببسلا نع ان ن ني اذاو

 اذا ىتح . بيرقلا يضاملا ف نا اهك وام تابغرل ةرخسمو « ديعبلا ياما

 ترشننا اهرثأ ىلعو « رشع نماثلا نرقلا فصتتنم دعب ةيسارألا ةروثلا تماق

 مدااب ريتاسد م م اهتمسر يلا ةرئادلا ىف كولملا فقوو ؛ ةيبروالا مالا نيب: ةيرحلا

 نولمعي سانا[ «هداليل لمعي الملا حبضأ « ةبع رشلا اهدودح يف مالا ترادو

 قيرطلا اذه يف تدقفدق ها نيعمتجي ممدالبلو انادحو مهسفن ' ل

 ىلع هللا معن لخأ :رم كش الو لاملا هذهو ؛ مهيولق تبدك دقق اهاباعر يديأ

 . ةيعرلاو ى يعارلا

 ب رأتلا أ و 0 ربحال ش

 ءاملع هوج يف شيمي ىذا ديحولا طسولاو نآآلا اينابسأ ةمصاع يه ديردم

 مهثين دم رهظم ينو. مهموت فو مهممولعو مهافر 6 لاو جس + هثامس ىف مللت ”و نابشالا

 « مج ماع نم : مهدالب ىف برعلا هكرت ام رثأ اها كش ال ىت 0

 0 ابنم ةدئانلا تقاك دقن ار ةقئا ةواظعت ا ةيندمو قار نفو

 عينشلا ىنيدلابصعتلا كالذ نيينابسالا يف ركب ملاذا ءمنأ اع عقتلاو « , عأ

 : نييواغملا مدي نيحافلا مد جزعماو بسنلا ة برعلاب مهلصو نأ دعب ةصاخنو

 مهيديأ يف نابسالا تاريسأن م ريثك عقول ةبجوم سادنالاب مهناجوتف تناكدقف

 نيحضانلا كح دك فيش « نمم يرستلا وأ نومم مهجاوزإ ابجوم ناكاامم

 اوناكةلاحلا هذه ىفو . ةدئابلا بورما عئارش نم ةعرش يهو . نيهلا كلك
 . « دالوأ تامأ » موسما“

 , تايئابسالا نم مهئارماو برعلا نم سادنالا ةالو جاوز رثك دقاو

 انوليا ةديسلاب ج وزب دقف . ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع مهنم ج وزن نم لوأو
 يتلا شإرش ةعفاو يف هحورج ثا تام كرا دعب طوتلا كلن قرت ةلمرأ



 نب دمه نب هللا دبع نب دمع ريمألا جوزتو . دايز نب قراط اهيف هيلع بلغت
 . رصانلا نم-رلا دبع هدلو اهنم قزرو ةيرام اهمسا ةينابساب طسوالا نمحرلا دبع
 ديؤملا اما ثه هل تبقعاو « ةيساكشبلا حسبص ةديسلاب رصانلا نب مكسحلا جوزتو

 نمحرلادبعهنبا هل تدلوو ءايرافان كام وكتاس نب رماعفأ نب روصنلا جوزتو
 هتريس يف نيدلا لع هتأرجو هذالم ىلا هليل ريثصلا وكناس هنومسي اوناكو
 بابح اهمسأ ةينابساب نيدحوملا ناطلس رصانلا نب نومألا ج وزو . ةيصخشلا
 رمحالا نب نسحلا ىلا نب دس# ناطلسلا جوزمو . ديشرلا هنبا .اهنم فلخو

 قحلا دبع مأ تناك و . هللا ديعابأ هنبا هل تدلوو ةيئابسالا ايرث ةديسلاب

 . ةينابسأ نيرع ىبب' ناطلس ديعس ينأ نبأ
 ءارمالا ني ممريغو طوقلا نم تاينابسالاب يرستلاو جاوزلا اشف دقو

 رظت نكت مل مهيف ريثأتلا نم ءىش ليما رصنعلا اذهل ناكو برعلا نم ءاسؤرلاو
 0 ماشه ةناكتسا يي ده ناكاك ةلودلا فعض دنع الإ ةثيمحلا هات

 رمألا لوأ يف اهيلع تدعاس ىتلا ةناكّتسالا كالت رماع ىلا نب|هبجاح ىلا

 54 هتيرقبع ترهظو هيك رد تر اي ردا د تاكل اف

 ى مرضت تنخأ :هيش و د ىحلا ديلاقم ىلع ضبقو . هتوطس مناد

 . اهتتاما يتلا ةايحلا نم اًيش هدوجو يف ريثتو . امنأنطا يثلا رانلا اهدلو بلق
 ملي ل لاو حبصأ ثيحم : نيعبرالا نس يف نك هنكلو
 , 111 هتاوهشو هذالع موقي ناك ام الا ةلودلا لاعأ نم ءيشب

 يحعأو . اهرثأ ىنع هتومو ةيومالا ةلودلا ىلع هنايح ىف ىضق دقو

 يف ترهظ ىتلا ١( ) ةيبنجالا ةيبرثلا كالت رثا اذه نأ كشالو . اهدوجو

 يف نياشدتو تايبنجالا ءافاطلا تاهماب ةيقرعلا ةيمالسالا ةلودلا فيضان دقو )١(

 تناكو «ةيكرت ردتقملا ماو6 ةيمور'يدتبلاماوكةيبلقص يسابعلا نيمتسملا ما تناكف : ةلودلا لامعا

 ردصتو اهلي يف داوقلاو ءارزولاب متت تناكو اهدلو ةدم ةفالخلا رومأ يف لخدتلا ةريثك
 بنعلا يف ةلودلا روما تنخا تقولا اذه نو ٠ اهدلو نم لع ديغ نم اهرماوا مهيلا

 ءام دل



 ىلع ءاضقلاب رماع يلا نب نمحرلا دبع ىف ترهظ اك ةيومالا ىلع ءاضقلاب ديؤملا

 نب قحلا دبع ينو . نيدحوملا فعضب نومألا نب ديشرلا ىفو . ةيرماعلا ةلودلا

 نب هللا دبع ينأ فو . نيرم ينب نه كللا مايذب برغأا كلم ينيراا ديعس

 . سادنالا يف برعلا كح ىلع ءاضقلاب ردالا

 سلدئالا ىف ءارءالاو ةالولا دنع تاينابسالاب ىرستنا وا جاوزلا فقي ملو

 مل امم مهمابما ىلإ ةفاضالاب نهنم مؤانبا ركذ دقو برعلا ةماح ىلا مادعت لب

 . اذكهو . ةيطوقلا نباو . ةيمورلا نبا . اولاتق : برعلا ةعيبط ىف نكي

 ربربلا اهوصخو برعا| ةعيبط ىف رثا دق يعيبطلا حميفلتلا اذه نا ريظيو

 هب اونسحا يذلا حماسنال ايس مييف ناكو . مهتدح نم لاقو مهقالخا نم ققرف

 مهتانايديلع اوقبوأ اواسا ءاوس مريغو طوقلا نم مهطسو ىف يفب نم عم متر شع

 حما.تلا اذه . مبعئارش ةلوأزم ىف مهتيرحو . مبعيو . مهمئانك مط اوكرتف

 تريظ يذلا عيرسلا قرلا اذهل ةدعتسم اهاعج ام مهءابط ىف ةءرسب رثا يذلا

 . رثالا كلذ ابناج انكرت اذا اناو . ةديدملا مهتيندم قئارد لكى مهتتاتث هب

 ةيلاعلا ةقبطلا ىف اهوصخو نيئانبال تاينابسالا تابمالا هعذرا يذلا يسايسلا

 ةهج نم نهار اناف. ةيبصعلاو ةينيدلا دعاوةلا ىفنوابتلا ىلع مهنم اريثك ًارج ام

 ءامن يف نبسام ةنويلو . نهترشع لاحو . نقالخا ةفاطلب نرثأ دق ىرخا

 هذه قفا ىف نهروهظ ناكو ٠ بدالا ملاح ىف تاريثك نبنم رهظ يناوالا برعلا

 نم عون لك ىف نافرعلا نيدايم ىلا لاجرلاب ترج ىتأا بابسالا نم دالبلا

 دقل ىتح . لعملا حدقلا هيف مط ناك يذلا بدالا ىف ادوضخو مولعلا عاونا

 لا ةرك اذل نيسنإلا ني عمج ةريثك ةيددئا دالبلا مصاوع ىف ممل تناك

 نيهاربلا ةيامو . تاب آلا ةيآ يرمعا اذهو . رثنو رش نم مظنلاو . بدالاو

 مثالا قر ىلع ديحولا تاهربلا دج لازن الو . مهتيثدم يف موقلا ولع ىلع

 ىلا ةقئاقدو نوكلا قئاة+ل ىلصوم ريخ ءاسنلا ناف : اهيف.فيطللا سنإلا غوبن
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 ةهادب و ةكذ ةدئفاو ةميلس لوةعب نوأشنيف . مهرافظا ةموعن :يف مهو مهئانبا

 . اهتمعو مثالا دجم اهيلع يبني. ىتلا سسالا يهو : ةقئاف

 فيطالا سلا نم سل دنالاب نغبن نم صضعن ككل 5 نا انهان نس#و

 اًمطل هلهأ ةمدقم ىف نحبصأ ثيع رثذلاو رعشلا ىف نهفوعتو بدال ماع ىف

 فيطللا سنإلا اذه هيلع ناك ام ٌةركف كدنع نوكت ىتح ةناتمو ةبدبو افراغو

 ش .اييف

 08 طوق نمو ةيبدأ ةرعاش كتناكدقو ةيراحملا ءالعأا مأ نوم

 ةرمزلا ىلحت مايلعيو  نسح كتم ردصيام لك
 نذالا دلت كا 5 كيو كرظنم ىلع نيعلا فطعل

 نبغي يلامالا ليل ىنوهف هرمع ىف كنود شعب نم
 : اذوق نمو زيزعلا ةمأ نبممو

 دودخلا ىف كح رجب انظحلو اشملا يف انحرجت ركام

 تناك هنأ لاقيو ةيرملا اله حدايص نس مصتعملا ثني ماركلا مأ نينمو

 : كلذ يف اطوق نمو سائلا ةمأع نم ىبف بح

 بعحلا ةعوأ هئيح مم |وحعاف الإ سانا ر شعم اب

 برتلل يرلعلا هتنأ نم ىجالا ردي لزمي مل هالو
 يلق هعبات ' يقراف هنأ ول هاوهأ نمي يبسح

 ناكو نيدحوملا ناطملس نمؤملا كرغع ىلا ثينك دقو ةينوكرا ةصقخ نينمو

 . « هلحو هلل دجلا » ملوش مهباتك اوأدبي نأ مهتداع نم

 هدفر سانلا لمّؤي نما سانلا ديسأب

 هده رهدلل نوكب سرا يلع نمأ

 تنسو دل .نيحا ,:ةنبق كام طق ب



 وهي
 اهدنلت ىف اطوق نمو

 يديج ءادف ءابظلا دابجاو 2ينيع ءادف ميرصأ| ىهم نويع

 دوقعلا نم دوقعا نيزال ىرحم ناو دوقعلاب نيزا

 دولا لقت قتماف يكشنوا . الق“ بامرألا نير اهلو

 ةاهوق اهتفص قدصت لهاولأسا لاقفنينمؤملاريمأ يغتقملا تايبالا هذه تغابو

 . سانلا فعا ىه اولاقق اهفافع رع اولأسا لاقق . ابنم لحأ نوكيام اولاقف

 .اهبهحبم قنورو اهلا ةناي د ىلع هب نيعئسنل اليزج الام اهيلا لسراف

 ةليل ربس دقو اهب دضتعملا ناكو دابع نب دضتعملا ةيراج ةيدابعلا نبنمو

 : لاق ةمان ىهو اهراوجم

 رحصي الو هلع ريصلو ريس اهتندمو مانت

 :اًطوقب ةبدب هتباجاف

 نعش الو ادتحو تيس ل ادعو دنع ماد بل

 : اهرعش نمو برغملا ءاسنخم اهنوبقليو ةلودمح نبنمو

 راث .نم كدنعو يدنع ملامو انقارف الا نوشاولا ينأ الو

 يراصنأو كاذ دنع يتامح لقو ةراخ لك انءامما ىلع اونو

 رانلاو ليسلاو فيسلابىسفن نمو يعمداو كيتلقم رم مموزُغ

 نس#تناكو اهنامز بئاجع نم تناكو ةيبطرقلا دمحأ تنب ةشئاع نمو

 هيدي ني ورماح يلأ نب روصنملا رذظملا ىلع تلخدو . فحاصملا يتكتو طخلا

 ْش كلا راقاونإو
 دين هلاغت كتحئوب الو“ فيزئام هيف هللا كارأ

 ديعسسلا ةعلاطو هلمؤول ام ىلع هليام تاد دف .

 . دونبلاتةرشاوىوهماسح لازهو هل دايملا تقوشت

 دوسأ ةمنا رض اياعلا ىلا ' هتسدق لبش بري فكو



 د ا##وءاد

 ا ل

 دودجلاو كتم ءانب الااكز ل ؟ريش رماع لآ متن

 دبلو برحىدأ , 7-5 خيشك ىار ىدل مديلو

 0 ع نمو يرانالا بوقعل تلبي ممر نإ موو

 لبلبلا توك ءلا جعسشكا عسبسو ةحح نيعيس ثنب ن ىو امو

 لبكلا 00000 يشمتو اصعاىلاىعدت ا بدن

 لخدف ى معأللإ يوزخلا ركب يأ ىلع 0 تاكو ةيطانرغا نوهزز نويامو

 ا تم يوقشا ننا دال قا ئلنكما ع وأ ايلف

 ١ ع ةملأق رم رص تنكو

 مف 3 نوهزت تلاقي . 4ب ريع ايت دجو امو كفل لاطأو ذاق

 هلخالخ * نه سرخأ تثودغل

 هلئالغ يف حرع نصغلاو  هتزرا حرم عاطي ردبلا
 نبا لاق : يومالا رصانلا ديفح ىفنكتسلا ةفيللا تنب ةدالو نبنمو

 لما او عقلا ةدسغ لوقا ةلوج ةرعاش ةيدأ ةذالو كراك لاكش

 لاق نأ ىلا فراظااو بدلا نم ةيارم ىف تناكو. ءابدألا لجاستو . ءارعشلا
 . رئنلاو ملظنلا دايجل ابعام اهؤانفو . رسدملا رارحال ىدتنم ةبطرق يف اهسلجم ناكو

 لعاب اكلاو ءارمقلا دارنأ كلاعوابترع ءوق لا بدأالا لخأ اون

 ,:باصن ولع كلذ طل . ابءاتنم ةرثكو . اهاحح ةلوبس لغو .اهرشع ةوالح

 اوقنمو . ةريثك رابخأ نوديز نبا عم او . باوثأ ةرابطو . بانا مركو

 : هل اقأرف تقو

 كمدوتساام هرس نمعئاذ كعدو بحم ريصلا عدو

 كعيشذا اطمخلاكلت فداز نكي مل نا ىلع نسلا عرقي
 اماما نانو درا كلقع» "اكو اقسم اخلانم

 كيبليللا رصق وكشا تب مكلف يليا كدعب لطي نا



 . نمسرلا دبع نإ , ل ل ا دلل كك وسلا
 0 ناكمثا د هرات ىف ضايف نبا ىذ دقو . رصانلاريمالا ةيتاكة ئيزمو

 «قركدا طنا تفاعلا قباكت قرع ةأرمأ نودبسو ةلام ةيلكر لق قرشا
 هذه لثم نطل تناك نم انني ر. 08 تغاب يبثا اهضابرا لكى نذا ناكركف
 . 97 فطللا .سنجلا اذه نم ةفصلا

 . سلدت الا تايردأ ركذ نميلعان رصتقاام اذه
 . دعلا مهبصخخبال نيبذلا هلاجر نم غبن نم ضعب كال رك ذن نآلاو
 يذلا يماسلا بيبح نب كلما دبع : مهنه نوريثك رهظ نيدلا مولع يف
 يمل, نيلدن ألا هيت اخد نب نعم ,هباتك لا 0
 ةاضقلا يضاق 0 رذنم مث . كلام بهذم يف هلاءاع رب 1

 هيقف نوطبش 0 .يلرعلأ نب ركب وبأ وبأ مث.ءار ا رقلا مامأ يب 538 ةلامساقلاوبأ 2 0-0 :

 تغلب يذلا مزح نب ريزولاو . ماب كلا ا دلخم نب يقب مث . سلدن لإ
 يب ر عزا ن.ذلا حو . ضايع يماقلاو ٠ ليعس نب نامعو ٠ تانك 4: ٠ هقيلاوت

 باو . ةيردنكسالاب تام يذلا ىسزألا سايعلا واو . ةرهاقلاب تام يذلا

 عياسلا نرقا نم يناثلا فصناا يف رجاه يذلاو ةيثلالا بحاص ينايملا كلام
 1 . هلع ةنس ارم تامو قثمد ىلإ

 علطت نا كنكمو . ادع نوص “ال نوداكيف بدالا ماع ىف اورهظ نم امأ

 خيراتلاوتاةبطااو ريسلاو بدالا بتك نم هريغو نايقعلا دئالق يف مهضعب ىلع
 ىلا امهنم بزقأ' بدالا ىلا امنا ىرأ تنك نأو . بيطلا حفنو ةطاحالاك

 .بيطخلا نب نيردلا ناسا ريززولا موةمدقمىف نوريثك ءالؤهنم زرب دقو . خيراتلا
 يشي رشلاو ٠ نايقعاادئالق بحاصنافاخ نب معافلاو .دقعلا بحاص هبر دبعنباو

 .نوديز نبأو٠ .ءىتاه نباو . هجافخنب او . رءاعيبا نب روصنملاو , تاماقلا حراش
 و4 يف بدالا ىف اباتك فلا يذلا سويلطب كلم سطفالا رفظملاو . رامعنباو
 وهو ةغللا يف هبهأوم ترهظ يذلا هديس نباو. كرءز نب ريزولاو . دل ةثأ»



 . مثرواطسي سورطلا تلت درمم مثريغو مثريغو . صصخلا باتك ب حاص

 هتقرب لصي رثنو . بابلالاب لخأب رعش نم . مليا ميديو مهنا عئارب سوفنااو

 . بواقلا ءاديوس ىلا

 باتك اهنمو بدالا بتكح نم ةل#ج ظْف# نودبع نب ديجلا دبع ناك
 يلدا تاكا قع نانا لع قروض .ءارفالاو ءانلخلا ناك ناقل
 . مهيف ظنحخلا عويشل اني اذه ناكر فال تاني كاان ةوودترو

 مهنمو ابداو اهعو الضف مهتيعر ةمدقم ىف مهسفنا نويومالا ءارمالا ناكو

 ةياغ وهو دمحم نب هللا دبع ريمالا لوق نمو رعشلا يف ةيلاع مدق هل ناك نم
 : ينعملا اذه ىلا هريغ هقبسي ل هنأ نظأو ةقرلا ىف

 كعنخأ © يلارشأ ايو. ةكطشوا ان قانفاا ةييغان

 كعرسأ ام خيلبتلاو درلاب  اهاظا نم نيعلا لوسرابو

 كحؤملع نك ناعيا ني نلف ربلا ةيفتا
 كعوطأ ام نهحرلا كرابت 2 اهداربا تزمجتا ةجاح 5

 :ةيتابتلاو .ةيئايكلاوبةكلتلاو + ةيطايرلا مولعلاب ارلغتش | نوريثك مبامو
 غبت دقو . يرحطلا عبار نرقلا رخاوأ يف ْى ةميقأا هجيناتت ترهاذ اب ةعارزلاو

 ءىشل ةدام تناكىتلا ةيمالسالا ةيندملا قر يف ًاريثك اودافأ نورتتك ءالؤه هن

 مساقلا ياو علا ناوي رادع ناك ةقلاطاا ةيوزألا ةقادلا قدير"
 رار ادعس لوا رداد اعرب فاما ناو مرا ل ووو يداعب
 :تفل دا وقل ىباويوب# ناو نوح قنا : نيذيفا تورت ذي ناو
 . يتابنلا جرفم نباو . راطيبلا نباو . نوميم نباو .نشوج نباو . طابخلا نباو
 0١ لولا عارتخا هيلا بسنيو : رباج نباو . هضاب نباو. ليبشألا 5 دوو

 لاق هثلا هلآ عرتخا يذلا سانرف نبا تايضايرلا ىف اولغتشا نيذلا نمو

 يذلا ءايم يكلا لع يف ركل ماما يدوطلا نايح نب نبأ - ىلإ ه هبل مضمو)(1)

 (ها1ل٠5 ةنل تام



 ةتامم

 يف ركفو قوربلاو مويفلاو م وجننلا نم اهيف ام ءامسلا ةثيه ب يف مسرو نمزلا ةفرعأ

 نيحانج هللمعف . نانويلا تافارخ ريغ هل عسنتال هلبق ناكو ناربطلا ( ١ ) ناكما

 هريكشت مدعأ عوقولا نسح مل هنكلو . ءاوملا يف ةفاسم اهب راط شير نم

 ةطقس طقسف - مارلا طوقسلا عنهو لوزملا ةكرح مني يذلا ليذلا لمع ىف

 . هتثح اهييف ناك

 بطلا لصودقو .ادجنوريثكف اهيف اوغذو ةيبطلا لئاسملاباولغتشا نينا اما

 : مهم 5 لف قرثلا الو قرشلا ايلا لصي مل ةجرد ىلا سلدنالا ىف

 نباو . حتف نباو . نارمع نب قاحساو . ناملس نب قاحساو . رازإلا نبا

 . هجاب نباو . لجاج نباو . قاحسا نب يبو . بدبطلا قاحساو . سنوي

 .ينارحلاو . وذنلغنباو : ( خرؤلاريغ ) نورلخ نباو . دش نباو . رهز ينبو

 فلأ دقو بييطلا ةعاخ نباو . يرهزلاو . رواملا نباو . نوفصح نباو

 دقو ىودعلا يف اهريثأتو تابوركبيملا دوجو ىلا هيف بهذ . ءابولا يف ابات<

 . م 1855 ةنس تام يذلا يسارثلا ماعلا روتساب اهيل روثعلا يف قبس

 ئىركلاوب ىديردالا انف تاثاؤد مهو ايفارغألا ىف اوغبت نيذلا نمو

 ف اوربا 'نيذلا مآ ينقال عاش يزاحملاو , نتج ناو مجعملا بحاص

 شاوأ.يف جمزلا"8 تناد سان رف نب| وذح اذحف ةحئرفلا يف ناريطلا رما عاذ )١(

 نم ةحنجا امل المعو رثع سداسلا نرقأا يف هاناام1عع هييفاوا مشع سماملا نرقلا

 نم يفاو . روسكو ضوضرب اءبيااصاو امهطوقم يف هظح لثم امبظح ناكنكلو شرا

 صخشلا يدعأم ةوق ىلع اهتكرح رادم تالآ ةطساوب ناريطلا يف ارركف نوريثك امد

 أمي راط هلآ لات ايان يتالالا عرتخأا ١155 ةنم يفو . ةطلاد ةجيتن جلت ل اهتكل و رئاطلا

 رشق عماتلا نرقلا هان فو . 1855 ةنس يف هتوع هيرا# تبتتاو راتمالا نم تائم مضب

 فيقخ زاهد اكرع مويندولالا ند ةرايط عارتخا ىلا تاك رمالا ينال ىضايرلا ملادلا لصو

 ةرايط عارتخا ىلإ هيهشيرو نان اك لصو مث , ةياالا يف |رتم ١١ لدعع رثم ةئامحل تراطف

 را 0 .ةيناالا ايفرتم ١18 لدعت ريطت تناكف مارد وليك ** اه زو ةريكص

 لق' نم ناآلإا هارئام ىلا لعو ىتح هتيحالبم يف ديزي بيجحلا عارتخالا اذه ذخإ مث نمو

 ةقيراطب دادنو رمم نب ديربلا لقتو براملا دالبو هذه نيبو اسنرفو ارتككا نيب باكر

 .اياارتساو دنهلاو رعم نيبو اهنيبو اكركإو ابوروا نيب ةعساشلا تافاسلا عطق يف مثد ةماظتنم

 .ضرالا هحو ىلع تابرعلاةكرحك ءاوطا يف تارايطلا ةكرح هيف نوكيت موي يتأي نإ دب الو



 نباو .نايحنباو . ( ةيليبشا نم هلصأ ) نودلخ نبا مبنم نوريثك مهف خيراتلا

 بطلا 00 ديعس نءاو : لاوكش

 سانا 0 عبارلا نر ا رخاوأ يفالإ وابا بارع نذل رهأل 2

 قرار اشو 0 رفكلاب لب ةقدنإلاب مموحبتي نرقلا اذه فصتتم ىلإ اوناك

 . اهم . لاغتشالا راكذ و ءافتخالا ىلإ مهرطضي ناك اع ىذ يلا ع عاوأ لكب مييلع

 .ةماعال | اي رقت ىذ الاب ممول ندحوملاو نيطبار 1 نم ءافللا ناكام اريك

 باد لاو مولعأ| 5 ةيفك وغ م ن دحوم ا كلم بوقعل روصنأ | نأ كلذ نمو

 تاكو . ال هراكتا نم ًامغر هبلا ةفسلئلا بتكا ضو ايلا ةشرتو : نون
 . هب سأنلا عاقيإ فوخ ةيليبشأ نم رعاشلا ءىلاه نبا رارف يف اببس ةفسلفلا

 نباو.يثقولاو. ليفطلا نبأو دذر نا 0 أم عوبخلا ءاوس ىف مهمم رهظ نذلاو

 : ةطسق رس بحاص دوه نإ ردتقلاونايح نباو 57 هجاب نبأب فورعما غياصلا

 مو ٠ جدخلا يي يلو هجاب نياق. نوحتف نبا قيسوملا مع يف زرب دقو

 . ةرضاطا اهون ف اهديقتو ةكن رتذلا تارفنلا توت هي ا
 اهيف هغوبن عنمال ةدام يف مهنم غبني ناك يذلا نا ىرت 5 دن انفو

 : ايداو. اينيد ا ع ناك" هياف الثم دّشر نباك ىرخا داوم وأ ةدام ف هقوفت

 اذه عم ناك هناف هجاب نبا كلذكو . نو.ايفو ايتاكو . ابيطو ٠ اا
 . 20 هلك

 ةلثمالا هذبه نم كل انرثك ال ةماكلا هذه هل مستتال يذلا ليواتلا الولو
 دقو ٠ ماعام ريغ نم ماعلا لالج نورداظتي نيذلا ءالؤه اهماما لجخم يتلا

 خيراتلا سأر ىنحينيام هئادع نم هيف ناكنأ دعب قرشلا للع نم اذه حسبصا
 ٠ ارابك أو اماظعا مهئامسا ماما

 يف رصم ىلا هروشح دنع يتانفالا نيددلا لاج ديسلا ىلع رهزالا ةمايق كلذ نمو ٠ )١(
 ةقدل لاب هومر ماق : ةمدافلاو قطدلا لوصا هي هسلردلو مرصنملا نرقلا نم يناالا فصنلا

 دارا نأتي يقسيردتلا ىلع راصتقالاو رهزالا كرت ىلا ةعه رطشاأ 1 ل اهالا عاونأب هودصقو

 هدبعتيم ثلا مامالا مهو هوطقأا يق يس ايسلاو يركشاا مالصالا داق مين ناك نيردلا هديمالل نث



 _ هاد

 مهتيافك يف نولقي ال نم )١( ملعلا لاجر نم سل دنالا تحت دقف ةلجلابو
 لك ىف ةيندملا لك ايه مهنيلاوتب تماق نمم يمالسالا قرشلا مهجتنا نمع مهمواعو

 رهز نبانييو.يسوأدلاو دشر نبا نيب نولضافي اوناكدقو.ةفلتحلا مولعلا نم ملع

 . ينابي هالا جرغلا يباو جدخلا يب نيبو . يبارانلاو سانرف نبا نيبو .انيس نباو

 نودبع نبا نيبو . ىرتحبلاو نوديز نبا نيبو . يبتملاو ءىناه نبا نيو

 . يرعلاو ريصبلا ناورم يلا نيبو . يمزراوخلاو مظمض نبانييو . يعمصالاو

 ني نولضاني اوناكحو . مهئافرعو مهمولع ةرثك ىف لك نبي هبشلا دوجوأ
 ىكملا نييو ٠ ديشرلاو رصانلا نييو ٠ ينابعلا روصنملاو لخادلا نمحرلا دبع

 . مثرظن دعبو . مهتسايس ىف منيب هبشلا ةرثكل يسابعلا نومأملاو رصانلا نبا

 نيو دادغبو ةيطرق ني نولضافي اوناك 5 ٠ مهفراعم ةراؤغو . مهتساير لاكو

 ناينلا: ةماخش فاني .هينقلا ةزثكشل  ققمدو: ةطاترغ نيو صخو ةليشا

 ا .رابمالاو عوورزلا ةرثكو نارمعلا عساوو

 ةلبج يف عيارلا نرقلا ىشآ ىلا سلدنالا ءاملع خيراتل باتك يضرغلا نبال(١)

 , 889 هند دب ردم يق نماثلاو عد اسلا نيثرملا متم اريدوك ذاتمالا رتل تادلحم



 ةغلاغلا ةلاس أ

 ةبطرق ىلا ديردم نم

 ىافطقب انتهاك 28 البول ةفاينع ف نيتي دملا ينال نو ناظقلا وق

 ىلع ىرتو . نايتسابس ناسو كيردم نيب ىتلاك اييرقث ءارحص ىف تاعاس رشع

 وهنو بوما ةيح ىلا هسا ىف ( نلدنألا ١ ايلع ودكم ةلطفا راطقلا
 نمو ٠ حالصالا اهيلع لشدي نا لبق اندنع ةريغصلا مورفلا رطقب ءىش هبشا

 تسيلو باكرا ةحارا ةنامض ةبا هيف سيل ةهملا هذه ىلا رغسلا نا فرعت كلذ

 رثكت بونملا ىلا انرسالك انكو . لكألل الو مونلل تابرع لاملا ةعيبطب هبف
 بزعلاب ءىث ه.شا يه ينلا ةينبالا رثكت اكيداولا اذه ىف ةيعارإلا ىغارالا

 لوح راك ذك د لا يتواقلاب ةيقألا درت طر ور# ةذيففلا "قاقلاو
 ةنيعملا قاوسلا ضعي ىرت دقو . فورعملا اباكسشب اهؤالد اهبلعو راب الا ينابملا
 دقو . رضخلا عراز٠ ضع اهوح نمو كنزلا نم اهسيداوقو ناصح رودت

 ةدشلو . مدنا قورحللا ( رهحالا بوألا ) رج الا نل' اق ىرقلا راوجي ىرت

 لاجرلا ضعب سادنالا تاطحم نم ةطحم لك يف ىرن تاهملا هذه ىف ةرارملا

 ءيش هبشأ مثو ( اوغا . اوغا ) نودانيو اللق نولمح نايبصلا وأ تانبلا وأ
 نوخرصي مهو فيصلا ةدم اندنع تاطحلا ضعب يف اهارت ىتلا ةيببصلا كلتب
 ةريغصلا برقلا نولمح نيذلا برعلا نم زاجحلا ءارحص يف هارتام وأ ( هابام )

 . ةبطرق ىلا انلصو ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىفو (املا انا ) نوداني مثو

0 
 رق

 نب ىبوم قل اف . طوقلا ةدم سلدنالا ةمصاع برعلا ىلبق ةبطرق تناك

 ةغيلخلا كلما ديع نس ديل ولل اهيف اعدو م ماقا حيتفلا كعي قراط هالو ريصت

 ًادبن ىف ومالا ىادلا نعرا د ابلغ لوعسا ىح تلازامو. قشمد







 1 ا -

 نيمانلا نعول دعو دل فطيم اوياكلب تاع ا اعمل ةنساملا ةنؤلملا

 نورك ا بك 1: لقول درك تناك انامل ةنيرعلا هكا قل

 هانب يذلا عماملا دحسملا يبونج هرمأ أدبم ىف ةفالخلا رصق لراكو « ةماظعلا

 وهو . هتماخفو هئاور ينال هناكم ىف نآلا ىلا قاب وهو . لخادلا نمحرلا دنع

 روصق نولومالا ءاقللا ىب دقو . ةيلا هذه يف يياوناكل ![ .قيرطبلار

 ةفيلخ ع سراب راوج ياسرب ءيش هيشأ أ تناكو ةئيدملا جراخ 0

 بصاغلا ديو ةهج نم ةبلسلا يديأو نيطبارلا فسعت نأ الإ . ابيف ةدايز مهنم

 ةيج نمةنيدملا لع مهثاليتسا دعب نيماسملل 0 لك 0 ٍق ىندلا بصعتلا ةدحو

 نوىاسملا ابيف نصحتي دقو ةيطرق نوصح نع ةديع تناك 8 1 .ى أ

 ىتلا روصقلا هذه ىلع ىضق كلذ لك. ةثلاث ةيج:نم ةبطرق ىلع اومحه اذا

 . اماب يف ءىث هيلالصي مام ىلا ةيبرعلا ةفالخلا ةبمأو ثاللا ةماخف نم تاصو

 ورؤم هئصو امم اهضايرو اهضايغب ارثم وليك نيثالث اطوط يف م غلبت تناكد قو

 . دادغبو قشمد يف ةقرشلا ةفالخلا روصق هئليث 1 اع برعلا

 . اتراضحو اهتورث ىف دادغب هب: تقبسام ةمظعلا نم ةنيدملا هذه تغب دقو

 8 كلذو ةاؤلا ىرك ذا كانت ريغ اهراث 1 نم انل قبي لو امونقو امولعو

 1 وو 3 هتماخف يف غلي ال يذلا عب بديلا

 . ةيطرتب عماجلا دنعتبلا

 غابيو يساحنلا ريبكحلا يمومعلا هباب وهو ةرانملا باب نم دجسلا انلخد

 ماخرلا نم ءانبلا ةيجوو . ًارتم نيرشع و< هعافتراو راتمأ ةينامت وحن هلوط

 ةباتك اهالغاو اهبطسو و . التندلاب ءىش هبشأ ةبيحع ةيبرعشوقنب شوقنملا
 أذوط ةيساحم مطق نم هرهاظ نم بابلا اذه نوكتيو . امءارق مطتسأ 1 ةيبرع

 ىلع يدوع ابضعب لكشلا ةنمثم ىمهو . اير" اهفصن ضرع يف ارتميتتس ٠١



 ىلع مهئاليتسا دعب انابلص ةماقلا ةعطقلا طسو يف موقلا مسر دقو . رخآلا
 نم ةيبونجلا ةيلبقلا ةيواذلا ىف ةرانملاو . ةسينك ىلإ دجسللا مهليوحتو ةئيدلا

 ًارتم هن“ اهعافتراو ارسم ٠١ اهم علض لكلوطو لكشلا ةعبرع ىهو دجسملا
 اذه بجوتسا دقو . سارجحالا ن لك تدمع زود لك ف راودأ ة ةسفقع ىهو

 ةرالا ناب قوق ننو ةلادلا 00 ميدقلا ابمالظن يف رييغت ضعب ديدحلا رييغتلا

 ىف ةدحاو تايقسف ثالث ن الا ىلا هطسو يف عداو ءانف وهو : دحسملا نحص

 « اهراسي نع ىرخ أ وءابعيع نع ةدحاو نائريغص ناتنثاو ىربكلا ىهو طسولا
 + دعينا قتلا 335 قيمر نو كول ا وزلخات ىراقو

 يتتبي نأ لخادلا نمحرلا دبع دارأف ةسينك دحسملا اذه ناكم ناكدفو

 ةج الاومأو ةعسأو امرأ اهمع ىراصتلا ضوعف . اهعقوم نسم ًادحسم ارماكم

 ماظن ىلع اذه هدحسم اهماكم ىنب مث . ( جنرفالا يخرؤم ةدابشب كلذو )
 بسح |دهو ) ةرونملا ةئيدلملاب الملا ديع نب ديلولا هانب يذلا يوبنلا دجسملا

 . ( ةيصخشلا يدهاشم

 قفتيال يذلا دحلا ىلا ملاوقأو مراكفأ يف سانلا ضعب طاخ لصو دقو

 يبب اهأ هنا لخادلا _:ردحرلا دبع ىلا بسن مهضعب ناف . ةيبمدبلا قئاقحلا عم

 ىلا مهجح نع هيلا مج سانلا يعتدي ىتح ةماخفلا هلم ةبطرقب هدحسم

 انكر مدهم اذه هلمعب لجرلا نأ اهمفام لقأ ةمبن هذهو . ةكمب ةمركسملا 5
 . ةسنخلا مالسالا ناكرأ نم

 سادنالا جاجح ضب لأس هنع هللا ىضر اكلامنأ اورك ذ مممأ تءاعواو
 يف دهاجيو فوصلا سبليو ريعشلا لك أي » هل اولاقف لخادلا نمحرلا دبع نع
 ةنحم ببس ةلوقلا هذه تناكو . « هلثم هللا مرح ىف اندنع ثيل لاقف هَل ليبس

 نيدلا ءالؤه هب همهتا ا يتأيال لخادلا لثم نأ تفرعل نييسابعلا نم كلآم
 . نولوقيام نوعبال





 ةسنك ىلا هليوم دعب سيقاوألا اهيف اوعضو دقو ةبطرق دجسم ةرائم



 ىبب اميح ىسايعلا روصاملا اهسفن ةحهنلا هذه و تقولا كلذ يف اومهنا دقو

 0-0 . دايما رقما هيأ
 نائب ذاك نامت اهو.دحا و نهز يف لخادلا ندحرلا دبعو روصنملا ناك دقو

 امهماطلس نادمتسي اناك امنا نيدذللا نيحيظعلانيلجرلا نيذهىتمص ىلع ناةبطننال
 ىف هلصا هيف 7 رانم ناك تقو 2 مالسالا علارش نمو مالسالا ةوق نم

 ايعس ةكم ىلا نو:أي ممؤافاخو نيدلسملا ءارعا ناك يفو ءامسلا ىف هعرفو ضرالا
 . ىفازو هي لا ايرقت هللا تدب يعط مثدالب ن م مادقالا ىلع

 ةدايزلا نكلو . هدعب نم ءافللاو لخادلا نب مكجلادجسملا يف داز دقو
 هيل ىذاور رداع أ توون هاج لايقل يزل كيد وا هيكل
 لويم ناب هنع زيمتتو يلءالا دجسلا يثلث غلبت ةدايزلا هذهو . ديؤلا ماش»
 ةدنعا لوهأتا قرشلا لايكلا ىلا يرد بولا نم هحتت اهتدمعا طوطخ

 لاخ لك ىلعو . قرشلا بونجلا ىلا يبرغلا لامثلا نم هجتتق ىلصالا دجسملا
 ىلع يب لصالا نال : امظع اهنيي قراقلا ىري ةدابزلاو لصالا ىلإ رظني يذلاف
 [صوصخ انيعم انها نانسثالا هنابا فئيام ةيثلا لاغالا نم ةيفو فاو: مالقن
 ةروصقم ناكم يلصالا دحسملا نم تناك يلا ةروصالاو با رحماو ةلبقلا لاعاب

 ءاناخلا ةالص ناكم تناكاما دب الو . هدحسم نم ملسو هيلع هنا: لع لوشلا

 . رصتلا باب ةلابق دحسملا ىلا ةفيلخلا هنم لخدي ناك يذلا بارا هات ابماب نال

 ةيئارق تاباتك اهيلعو ادج ةحيدب ةيصج شوقنب نيز» عفترم عبر» ءانب يهو
 ىلع تاحتف او ةيبهذلا ناهدالاب اباخاد نم ثيشو دقو ةيودن ثيداحاو

 مذخا دعب راظنالا :رعاببس# طئاوح اهوح اوني سسقلازاكدقو . دجسللا
 نآلا مثو خيراتلا د ا راىتلا طالغالا هذه ىلا اونطف مهنكلو ةئيدملا

 . اهلا ىلإ !موعجريو اموليزي
 . تعانلا ةغلابم الو فصاولا فصو هيلا لصبال ءيش يهف ةلبقلا اما

 راتما ةعبس !مردق دقو . اهنع سانلا منع ديد 00 نآلا اهم طيخحو



00 

 نه تعنص ةهجولا هذه لكو بارحم لا اهطسو يفو . اعافترا ارم ١؟ ىف الوأط

 نم ةيماخر مطق ن :.م ىهف : اتعانص ىف ةقيقدلاو ادج ةريغمصلا 00 ءاسفيسفلا

 ةروص هنع 5 0 تغيص دقو . ةيبهذو ةيفدص مطق اهاخدي 5 ةرقك قالا

 نم اهارت ينال ريغ رافان» تيأر يملا ةيج نم اهيلا تراقن اذا: اهماب يف ةذف

 بلسو بالالا يوبهتسا لاح اهف ءوضلا ساكمتا بيس كلذو لامشلا ةيج

 0 كات اوكار كيبل لاذ فوج دوما ةقاحمل| هن لالجت لوقعلا

 فاباي اهراسيو ةلبقلا نيك نعو . اطاثما ىلع ةداع هارت ام ةريثك ةينآرق

 1 مل يذلا ربنملا مزاول مضوا ةيناثلاو مامالا دبعتل امهادحا نيتريغص نيئقرفل

 رعقملا ماخرلا نم ةدحاو ةعطق هولعتو هلخاد نم عماو بارخلاو . رثا نم هل

 . ىلوتسا ام اذا ىتح (") ميركلا ينايعلا فحصملا هيف نوعضي اوناكو هفقس نوكلت

 لفتحاو ه هم؟ ةنس 01 ىلا نمؤملا دبع ِهلقث سلدنالا ىلع نودحوملا

 لاقط انا يرام للا "اركب

 05810101 كي رو مق اكلملو مرنو عمر 055 5 سوفيسفلب انويقلك الصا( 1 ١

 , ةيناالا ُُث رفاللا لمعتساو ىلوالا برعلا ليعتساف 6« قوزم » ين رع أهلصا

 ىعدأو . هنع هللا ىفر نانع كا فحاصملا ضعب ةءن يف اريث يك سائلا طاخ )3 0

 ىوعد ىوعتلا هذه ىلإ فا غاو لامع فحصم وه هلتهح يف يذلا فحصملا نإ مظل

 ةيطرق فحصم نع ملكش نف ؛ ديبشلا اذه مد ه : احح ضعب ىلع يذلا وه هلا يىهر فرخا

 هذه ىعد م ماشلاب يذلاو .٠ كورال هلتق نأ تقو نام هيف وات ناك يذلا وه هلا لوقي

 اذهب لوقي نم 4 م الو . كلذ نع هاوعد لقثال قارحلا وأ ةن اتسالاب يذلاو ىوعدلا

 ) ةرهدوا) فحاصم ةتس هم 7 نارا عج ال هنع هللا يخر ناهع نإ ىداملاو . لوقلا

 0 يف اهوعاذا ىلا فحاصملا نم اريثك اهنم اويتكف . ةيمالسالا تاهلطلا ىلإ اهسرأو

 ؛ نامل انحدم اهم تنحي مف لك ريتعت نأ نكعو : اذكمو اهريغ امنع 9 هذهو

 0 امد كالا ةميثالا ديا| كلث هيلع تدتعا نا تقو هنف ورق ناك يذلا لا ةيناذ

 هنا ىلع : تاهالأ ,ضعل ىلإ 4 لسرا يذلا فحصأملا ةيناذ يف الو. سه االكو ةئم يق هل احمد

 رسإلا مدعو 3 لا دعبل 5 ىلا ةندلا نم يلسالا ناع فحصم لقي نا لقعال

 لق الو 34 اعلا غل اذءال ةعب ا” تناك برغلاب نييومالا ةده ف رم نايل : هلق قيرطلا

 م ىلا 0 0 جار نالحر هلي عوني هلق' نا هنع مودل لوقي اذبك امظع اباتك نإ

 لم منركى ثا ا حتحسلا نإ نكي( يذلا الماع 4 0 الو سل دن الأ ىلإ ديحولا قيرطلا

 ضع نوايو / ريكا اند عم 9 كلا 0 ل راجت ض ب لأ دعب ,ال هلا ىلع ٠ هدالب ن هاذه

 , دك ٍق هل فعا ء يح هلا راكا ا وعلا هلم هعيجلو مدي هل اعؤص





 يو ةبطرقب عما ةيطرق الا دجسملا ةلبق ةيبرعلا ةعانصلا يف ةعانصلا يف تايآلا ة 1



 لالجا زكرم ىف برغملا كولم نئازخي فيرشلا فحصملا اذه لاز امو

 كلم يئيرملا ع نسملا وبا بهذ ىتح . مهناوزغ يف هنوبحصتسي اوناكو . ماظعاو

 رحبلا قيرط نم ه6 ةنس يف ادئاع ناك امنيو. ( سنوت ) ةيقيرفا ىلا ساف

 هب نيلارخا ادعو كيوركلا قحتملا اذه ابنم قرغام ةلم نمو هك ار تقرغ

 ىلا سان | راظن أ نع اهوبححيل اطئاح ةليقلا ىلعا وفاقأ اهل موقلا ناكدقو

 ارم هبونجلا ىلا لامشلا نم دجسملا لوطو .رشع نماثلا نرقلا يف تليذأ نأ

 تراك دقو ٠ ًارثم ٠١ ىلإ لصي هغافتراو ًارتم 184 برغلا ىلا قرشلا نمو

 تا ةفلاع شوب ةشوقنم اماجيتو ماخرلا نم ابك ًادوع #١9 دحسملاب

 لاق نم ميدك 5 موقلا دارأ د ءرأا نم ًادوع محم ىلع عاق هتبق

 قم اهنا وك ام اولاذآو ماجا طسو نم ًادومع "١ ابعم اولازأو ةبقلا اولازأ

 يبرغلا لامثلا ةهج ىلا دجسلا طسو نآآلا اهارث ىتلا مهتسينك اهيف اونبو ايانحلا

 , ءانسحلا هجو يف ءادوسلا ةطقتلاكة ثم ىهو . بونجلا ىلا لامثلا نم اهدادتماو

 دسنلا تقال اولازأ اراكح دفر »+ لددت وأ اضع كفاك اذا :يردأآل
 ءزج هنم ًادوجوم .لازن الو . ةيبهذلا ةقيللاو ةايجلا ناهدأالاب شوقنملا ليجلا
 12106 هك رع الع اوزافأ ايكو اوتؤو ةرعلا ةرد ميظع

 ٠ تايلصملا عيمج ةلازا 2 ناك ام ىلا فقسلا ىقاب ةداعأو اهعئر ىلع نآلا

 . نك يذلا ءانبلا. نوليزت نآلا مثو . دحسملا و يف اهوماقأ ىتلا ةريغصلا

 ىهو رصقلا لباشب امن باوأ ةناالث 59 تروا دقو ةيجراخلا باودالا بد

 ةصلاخلا ةضفلا نم 0 دحسملاب ناكو . اهرظنم ةءاخفو يق لاكىف ةاغ

 دنع نؤيسرمأ| اهذخأ حابصم ةئاعبرأ اهم رشع نماثلا نرقلا لئاوا ىلا يغب
 00 .لوألا نويمبا' نمز يف ةبطرق ملوخد

 دحسملا نيب 3 داكي برغاا ىلا ًادوعع عماملا ةدعأ نس تثأر دقو

 ةريغص ةروص ينلخلا هباج يف ترفح دقو . رماح ينأ نا ةدايزو يلصألا
 ةرر و وسعقلا هيض: نانا نقارن اة ال يف اههود ن مو . ابولصم حيسملل



 ت4

 . همالساب رهان نأكو هرغظب ةروصلا كلت مسر يذلا لجرا اذه لاثم. هنأ

 عم مهبورح يف : نيلسلا “از 3 كتاضا نم اونا لاخأو اذه نأ يلأب رطخ 5

 0( مهف ةفيعضلا طقنا ىل ودعلا نودشر اوناك مهنألا: مهريغو طوقلا

 بئابعم ببس لجرلا اذه لاثمأ اندجو اذه نم دعبأ ىلا انهذ اذاو

 مهمالسأ نسحب 52 قدما نذلا دوهملا نآل ؛ لوألا هردص يف ىتح مالسالا

 اويراح دقو . هئادعأ نرم مالسالا لع ًارش : | ناك نيذلا نيقفان اا نم اوناك

 ةودكملا ثيداحالا نوعدتس اوذخأت : هتوق يف وهو مالسالا ةداع : مالسالا

 ماق ىتح لازامو دسافلاب حيحرملا طلتخا ىتح . هلقي مام يبالا ىلع نولوقتيو

 عييضولاو ليخالا نم ثيداحالا اورهطو (؟) يناثلا رصعلا ىف نيددلا لاجر

 راظنأ م. ةهبش ةيأ هلوح مم ' 1 يذلا حيحصلا دنسلاب امميعض نم ارحيحص اونابأو

 : كلذ ىلع انا هرب را

 ٠ يلايألا ضعب يف رماع ىلا نب رودطنملا 3 اكاد ناكها ) نايح نبا لاق : يرقأا لاق

 سل الذ جف ف ىلا نآآلا ضيا هل 0 قاع 00-5 دحأب اعدف . 'رالاو ميرااو دربلا هةديدش تناكو

 ميزاو دربلا يف جفلا يف قبو سرافلا ضهنف لاق . يلا هقس» كياع رطخي رطاخ لواف هيف مو

 .بطخحلا لآ هعمو هل راج 00 5 خيش رجفلا برق هيلع فقو ذأ . هسرف ىلع افقاو ى املا

 مسي أذه ةسف يف سرافلا ل ! .ءاب طح ءارو لاقف ؟ خشات دير نيا ىلا سرافلاهل لاق

 يع راسف هتكرتف لاق 9 7 هم 0 ىلإ ىلإ ثنا ي ماش ايطح قوسل لبجلا ىلا ضيم نيكسم

 ان الوم ىلا عجرا هلا ن تاقو خسيشلا ىلا تضولف را تفخو روصنملا ل لوق ِق تركف م الياف

 ىكرتت نإ كلاب كنا أس ا ل خ +5 نه روصاملا ديري نا ىلع اذامو هل لاقت . روسنملا

 «يلبإ ني لثمو .روصت ١ ىلع هب مدت مث لفإ ال سرافلا هل لاقف . قشيعم باطل بهذا

 , انيك همم زودجي لذ هودكفف . هوذلف ةبل اةعال رودنملا لاقف . كالق هتليل م ل سلاح وهو

 روصنلا ىلا اوعزأ دق اوناك ىراصت نم انك اهاخاد اوددوق . هراج ةعذرب اود لاقف

 . ةنوطوملا ىحاونلا ىدحإ يف اولتقيو اوبرششيل ىراصتلا نم مماحصا ىلإ هدنع نومدخي

 7 هدد عي قاع تن ارضو ميلاقا ْتد ١ رشف ىراصتلا كللواجار أب نما حسيصلا جن جلبت أ اماق

 ىتح هريثو يرهزأاو ةعبرالا الإ يفاب مث كلام مامالا ثيدملا يف فلا نم لوا 8 0

 هيف عج يذلا هدكسم عطوو (ه ه4 ةنس تام ١ ثلاثلا لرق' ديم يف يراخبلا مامالا ىلا

 لاق ثيداحالا مم هل امع يراخعبلا لثس دقو . ةاورأا هياع عجاام مو امدح شكت

 ىلع نم يلاو , ةحيحص ريغ ثردح فلا ىئامو ةحيحص ثردح بأ| ةكئام ظفحمي هلإ

 نفقا يك مييلاو انيس اهيا أاعضوو ىتاسنلاو يذمرتلا م كو كس معطوف دوواد ونا

 ىنطق رادلاو ةحام نبا مهمليو ثردملا 8 دابتحالا





 ةيطرق دحيسع ةعيدللا ةينقلا دوقملاو ايانلا نهر



 ةيج نم نيدلا ةداع نيدلا اوراح ممرث صرفلا نم مهمالسا نسح مل نم ىلا

 ةيمالسالا ن نع اهوجرخا ىتح هيهاذم ضع يف اولاغو ٠ عيشتلا وعفا قرأ

 لوصأللا فلام هعورف : تدينصأ يتحدضع ىف | واغولا زنعالا اوعدتنا 2 ةرملاب

 ءالخدلا ءالؤه لامعأ يان راظنو اخ ىلا نيردلا انكحرت اذاو . اهرهوج ىف

 نبا :ءالؤه نأ ني 6 ديعبب اهدهع سبأو ءالثم ةينامعلا ةلودلا يف نييسايسلا

 ةعصب ةناتسالا يف اوعبو يور وأ يسور وأ يراذلب وأ برص ه مد ن م اوناك

 ةيلاع ةناكم ىلا اولصو ىتح موقلا راك ةناضح ىف اوبرتو اودساو كيلام |
 مهيسأج :ةمدخ ىلا مهنعيبطب نوأيع داوقلاو ءاسؤرلاو ءارزولا مهمم حبصأو

 يف اوأشن ىلا ةلودلا هذه دض اةدعاسمل ةيأ مآل مود 56 دقو . ىلوالا

 يف ةلودلا 0 مه بيس اوناك ءالؤه ني يف نوشنعي نولازمال اوتاكو اهمزع

 نقدا فاك ىح « أهتيلام فعذو اهتسايس دابسف ةلع اوناكو اهبورح ا
 . مهدالب ريخ هيفام ىلع هللا مهماعأ نييلاكسلاب هللا اهنعسأ نأ الول اهرمأ

 نم برقيام ميظعلا عماجلا دجسملا اذه ريغ ةبطرقب ناكدق هنأ انفرعولو
 لمعتست ةيمالسالا لودلا يف لازت الو ثناكد جاسلا نأ انفرعو . دجسم يفلا
 ةكم نيفيرشاا نيمرحلا يف نآآلا ىلا نأشلا وه اك ةفلتخلا مواعلل يراد
 : قس يوم يل دحسملاو . دادغبب عمأملا دحسلاو ٠ رص رقد ةندلاو

 دنا ناطلسلا ىعناجو . شك ارم فعلا حسو: ىل وتب ةلوتيزلا عماجو
 هيلح تناكأم ليختن نأ اننكمأ سدقل ب رمع دجسمو . ةئاتسالاب دم ناطلسلاو
 قر ةنيدم هيف |مقحلت مام ىلا ناف رعلاو معا يف اهزب ربت يف برعلا نمز ةبطرق

 هدغ ودق نأ ةينأث ع و اهيكماوب اهرصع يف ةيم ةاناوعوأ هانا

 رتب نش نويلم فصن ىلع ديزي ناك اب تقولا كلذ ىف اهماكس
 بايلا ئرت دقق : افرص ايرع نوكي داك اهيئابن لكشف ةيلامللا ةبطرق امأ

 نم باب اهعنبي لصفي شوح ىلا لصون زيلهد هنود نمو اهتويب نم يجراخلا
 لخت نم ءىش اههف عرز ةليج ةذور ىرت شوملا يفو . باغلا ين ديدح



 هذه طسو يف عزو ٠ لا ع نا ل ولا

 0 ةيناروملا تاعاقلاب 0 ازد 0 دقو : 01 0 هتعس ةيسنب

 يف اهم ءىش لازن الو ديدجلا ىكترفألا يئانبلا مالقنلا اهباح ىققو رص

 . حالسلا قوس ةهجم ةعدقلا توبيلا
 يو أ نو لاشالا هيك قرت شوطا كروم لعادلا وع لغو

 نساجم ءاسألاو يناثلا ر ودلا ىلا مس اا اهنم ةيحان فو . ةعدقلا انرايد يف ةردنلاب

 يف صوصخلا ىلعةيضر ل ةقبطلا ناطيحو. باحملا نم ءيش يف شومحلا اذه يف

 نأ كف بورت عافترا ىلا لاكشالاو ناولالا فاتحلا يتاثيقلا اهرئاد

 ميِدق دحاأو ثدب اف ىفب , دقو . برعلا ةدم نم ةنيدملا ف ثشب موسرلا هذه

 ءاسنو . هيف هباحصأ دوجو مدعل هترايز نم نكمتا مل عماجلا دجسملا نم برقي
 اههنيع ىرت نرهنم ةدحاو ترصبأ اذأف : ءايملا نهماع بلغي تامثتحم ةئيدلا

 ةراحو  ةراح مثدالب نأ عمو ًاقلطم كيف اهرظنب قدح الو ضرالا ىلا ةبحتم

 نأ ةنيدملاة له ىف تيأرام بررغ نمو : ةنانرع نهووذم ىرتال كلاؤاحس دعب

 ةريغصةحتف نمجراخلاىلار انن"و ىجراخلا 007 باب ءاروىراوتت تناك ديس

 : بروق ادوع للا اكديم ةيامرلا ءاسالا يف دهابتا# ىذك اك بانلا ضاارط نإ
 راض نعل ىوهو نيكل كارلا وم نم قرت ول اقلا لع طرتو

 ضارأ اهب طيح ةرين كرا قط لحاكلاةهو انهاكتك اوذايو ني هلق: قرتال
 نكولوب هاو [رثم نع 1و ة راسم دكا 2ل13 قودي الا طاق لإ فاض
 زيزعلادبع نب رمص لماع كلام نب نب حمسلا اهددج دقو ةنسني سم داليملا لبق رصبق

 ءانب نم ةعلقإ قرشلا فرطلا نم يهتنت د نوينابسالا ابمرو . سلدنالا ىلع

 يفو سيل وب ةطقن اهيفو . ةرمللا ةعلقلاب ن آلا ىلا ىمست نايظع ناجرب امل برعلا,
 . برعلا ةدم ةيئام نيحاوط تناك ثايانب عبرا ةرطنقلا نم ابيرق رهلا طسو

 ينب دقو . ةيرم تاما مهتدم يف تناكءيطاشلا ىلع ةميدق ةينبا اهنم اميرقو







 دوال

 . ةنيدملا احل يئافور سيدقلا لاثع هيلع ايلاع ادومع ةرطنقااودحسملا نيب موقلا

 مبعبا اماجر فعن نم رثكحا سفن فلا نونامت اههاكسو ةنيدملا دي كلذا

 .ديسلا مسا ة رك ىف هذال صال امون ةطئلع قف لالا ره رتافوو

 اءون مساو ةيراجنلا تالحلاو يوايتلا هب يذلا عرراشلاو ةقيض ةنيدملا عراوشو

 ةغاصلاو ليلخلا ناخلاب يفت واول رمق نم درا ةييظ فعالا ريكو

 يوما ميراقاوع اعراؤغي رك او تحلقلاو عسوأ انه اهنأ الوأ اندنع

 ارثم ٠١ ىراامىلع هضرعو . هدير: يذلا فيرحتلاب هتءارق يف ةيرملا كل كرثاآو

 ىف هينايمو « يوابقلاو تادنكوالا ضع هيفو ٠ ةيعب لك نع هزيرفال ةرشع اهنم

 الو اذهب تسياف ةنيبدملا جراخ ىتلا ةينبالا اما . يكنرفالا زارطلا ىلع بلاغلا
 ةعدق ةينبا اهيف ناك نا ىلع لدي امم امد ةنانم كابالا الوخ راك و كاذ

 . مايالا دي اهتحم دق

 ةرءاعاهترُثك ىلع يوابقلا ىرت كلذل « ليلق مهلمع ةنيدملا لاجر نا رهظيو
 ينأ كل لوقا نا يفكيو . كلذ يف رثأ ةرارحلا ةدشل نظاو راهملا لوط مهم
 يف سلجا تنكو . ةئيدملا هذه يف مويلا يف تارم ثالث ماملا لخدأ تنك
 موحرأا تركذت ءانثثالا هذه ىفو . رهظلا تقو نيتعاسنم رثك أ درابلا ءالا
 . ءاملاب ءلتمم ليمرب يف هموي بلاغيفمي ناكو ليعامما دبعل أنق ريدم اشاب دواد

 ىلإ فرصناو اهمتتخو باكشابلا يبا ةماه قاروا تناك اذاف : متخلا هنود نمو

 اهترارح ةدبش نم نانطلي اهلينو اهراجشا اهيفو انق نم انه نيإ كلو ليس
 ءسقلا يو ملم وو ا رك

 يرلا ماظنل ةرضان ةضورو ةرهاز ةنج برعلا ةدم ةبطرق تاك دقاؤ
 اهواعج واباهأ اودراطم١ 0مةنن اهيلعسنرفالا ىلوتسا امل ايف برعلا هثدحا يذلا

 هريس يذلا كلا: كلذكو اناعلخو اهعزت اوانغاو 6-2 امم دودح ىلع انصح

 اباكسيال اناهيفةرضنلاج ورلاهذه تحب ءاكلذب و. لبملا نم اهروصق ىلا برعلا
 يذلا“ قارعلا لاك اذا ناكو ٠ مومسلا تاحنل الا اهيف ريست الو وبا ريغ



 ءارحص مهل ود تااد نأ دعب حصا نييسايعلا ةدم ضرالا ةنج ناكنأ لعل

 نيذلا لحرلا برعأا نم موق ريش ُْن الإ هنكسل الو 6 عرزالو هيف تاب الل

 تناك دقو . اهاهاب قشن وأ دعست دالبلا نأ كشاالو : ًالكلا ءارو نولقتني
 تمدقتساو قارعلا ىف يرلل مألقل .عضو ق ثر ذ امانا رخاوأ ف ةيلعلا ةلودلا

 ني. هن ةعاو قازعلا ىلا ةيهذف مع نييقلا سدنللاب نك كليو راسل "ااعق
 ةلودلا هتلمها ؛ ضرغلاب يفاولا ماظنلا هل اوعضو نرا دعب و نييرصملا نيسدنملا

 ةعفاشأا ةرا رو ةنازخ يف نا ام ىلع هموسر لاذ“ الو همت 3 تانفالا 0

 . ن آلا ىلا ( لاغشالا ) ةيكرتلا
 هدودحن قارعلا راصو لصولا ىلع كرنلا عم اوحلطصا دقو ناكتالا لعاو

 عاورشملا اذه ذضت ىلع نوأمعي مهن اوانمو كارثالا ا نمأ 2 ةديدحلا

 م ةينمألا هله تناك ناو ةمرصنملا هتهافرو لوالا هباش قارعلا ىلإ أوعجريف

 لعب حعبصأ دقو و 4 ) اهمف كك وع ١ يعارزلا هناك ف رصف ددهم

 نك اوس يفهلمع داري يذلا ىرلا ماظنو « ءايلوألا لبج عورشمو ؛ راوكملا
 « رصمو ةشبملا باسح ىلعايلاطباو زماكنالا نيب هيلع قفتلا وهو « ةرئيرالاو'
 حالثلا سياف لاح لكىلعو .اندالبل هلك اذه ءارو |ءوبخم نوكيامشا الا ريال
 هتعارز ةيقرتب هتيانعو هماتها ريغ هتايلل تاددبلا هذه لك نم صاخم يرصملا
 نس هل تناك يلا هتبنر ىلا يرصملا نطقلا عقاربو «لوالا اهتربهش اهملا عجرأ قح

 : ئرخأ دالب ةنأ نطقدل دعيال ثيحن ةنس نب رشع

 قرشلا نم اننتكلت يبا تاددهلا عيي# نم ليغ صاخ هدحو اذهمو

 عت يف نوركشي كارتالا نا انظحال ذا ايسال تونا و, لاوقلاو فورقلاو
 نا دعب مهتيخاد يف لمعلل نآلا اوغرفت دق مهظاو مدالب يف نطقلا ةعارز

 نيب رصملا صضعب العف اومدقتسا دقو ممدالب 2 نطقلا ةعارز ةديدعلا براحتلا

 اوححم ١ منكلو 5 ةيلدشاو هيسنلو ْن الأ براحتلا هذه ناكمو ةناغلا هذه





 هبط رقي م م الأ ددعسمللا يحاد رظنم



 بل عآ/

 سقطا اب لقتنت دق ىتلا ةيلاحفلا ةيوجلا تاريغتللو اغيص اينايسا ةرارح ةدشل ابيف

 يف اصوصخو دالبلا هله بوئح يف انهنيي طسو ريغ نم دراب ىلا راح نم

 : . ريمتإس ريش

 مج راتل أ ف 3 راعلل

 ه هي؟ ةنس نيمتلاف اينابسأ ضزا برعلا لخد كلملا دبع نب ديلولا نمز ىف

 . هنولشرب ىلا حتفلاب اوهتلا اأو . رهصن نب ىسوم مث دايز نب قراط ةرمآ تحن

 هنبا اهيلع ىلو نا دعب قرشلا ىلإ اهنمو برغملا ىلا قراط هعدو ىبوم داع

 ةيمأ يب لبق نم ةالولا اهيلع فاتت تلاز امو . ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع
 ةريخ نمو . ه +٠ ةنم قرشملا يف مبكح ىهتنا نا ىلا اهف مل بطخيو

 نيب قيفوتلل ناويد ءانقناب ندأ هلل ني 15 كيام ريخو سوم موب قرالعلا دبع 3

 . سلدنالا ىلا ةرجحلا رما هعبجشتو « ةحئتفملا دالبلا لاصمو ةحمسلا ةعيرشلا

 نم ةهجليبق لك عطقي ناكو . اهريغو رصمو قارعلاو ماشاا نم سانلا هياع دفوف

 اودفو ىتلا دالبلا يف هتاعانصو قرشملا مولع راشتنا يف اببس كلذ ناكنف تاهجلا

 بونج ىلا حعتفلاب ضهم يذلا كلام نب حممسلا اضيإ ماع ةريخ نمو . اهيلا

 ازغ يذلا ميحس نب ةسيئع م ٠ ( هشواوت ) زوأو" ةنيردل هراصح يف تامو اسرف

 لاسر لل لع نب كيل هنيراع تايون ارق هيرو نم عواغو توا ةلوققرت

 دالبلا ةيلخاد نم دسفام حالصاب أدب يذلا قفافلا نمحرلا دبع مهنمو . تانيربلا

 نويل دصق من ابيلع ىلوتساف ودروب ىلا راس اهيلع هئاليتسا دعبو لرأ ىلا راس من

 شويج هتلباق كل انهو . اغاف ابلخدف روث دصق م . ةونع اهذخاف نوسنازيبو

 ىلا هشيم نمحرلا دبع دتراف . ( لترام لراش ) هلراق ةرءا تحن ةينارصناا

 ابنم بيشب عئاقو مهيب تاصحا فو . هيبتاوبو روث نيب كيلاك ىلا لوبسلا

 ناب مهشويخ ىف خراص خ رص كرا الو برعال اهيف نوكي رصنلا داك _نادلولا

 هراتن دعبل لراش نوكي دقو . مهعانغ اهيفو مهتاركسع» ىلا اودصق جنرفالا



 ءرعولاو لبسلا ءالع تناك يثلا مانغلا هذهباحصا يف ساسحلا وتولاب هتفرعمو
 مئانغلا نم مهيديا تكلمام ىلع مهجاعزال هركسع نم ةقرف مثركسعم ىلا لسرا

 برعلا تمزرما اذا ىتح ةعدخلا هذم اوماق سنكشبلا نا وا . بالسالاو

 مهفوفص يف بارطضالا لصح دقق لاح لكىلعو . مهيلع مهماطلس نم اوصلخ

 لاتقلا ىلع مهعيسشتو مهتيشت لواحي نمحرلا دبع مثريما ناك منيو ءةركشاا هذه

 0 ءأ فاتخاو مهفوفص يف لاخلا مقو كلانهو .٠ اليتق هنم رخف مهس هباصا

 نكرم مييديأ يف اه نيفتكم اينابسا ىلا 0 ىلع اوح.ص نأ ةحيتنلا تناكف

 ميهديأ ىف ناك" امب نيلقثم بونملا ىلا مركسعم اوكرت ليالا ءانثأ فو . 0
 . اسنرف ضرأ نع مثالجأ نأ ىلا مهتينقا يف برضي ودعلاو ؛ لاومألا ن

 يذلا همادقاو ةداعا ةقراخلا ةتعاحش م هلل هجر يقفاغلا نأ يدنعو

 نأ لق هيلع بجي نك - اهباوبأ 0 يف برملا بيلاسأب هتفرعمو هل لبثمال

 لايجو اينايسأ ةريزدم رعيطت يف دايز نب ىأر كم نأ ؛ اسلرف يف هنشويج لغلغت

 يتاأ رصانعلا نم ممريسغو نييراغنلاو طوقلا نم ةيلامشلا اهماردحنم ىلا تانيربلا

 يذلا ودعلا اذه نم هدالب صاخم ناك ىتح « ةريزملا لامش نكست لازتال تناك

 نعت لاح ىو ىذلا ىدبلا ذيع ةفذالاو رشا نون ةقب كتل نك"
 ليبق ني ةروثلا را مار ضاب الاغ ىهتني دالبلا ةيلخاد يف ناحره لكل لف

 داش ناكف هسفن ةرام لإ تثدب ىلا هلخأ د” لبعي ناك لب ٠ برءلا نم رخآو

 ةوذح سلدنألا ف ابك برعلا مايأ تن اكو . هيأو نبالاو هيخأو خألا نيب

 0 ىوقو هشير بلص اذا ىتح . ًادبمال تابارطّضا ناكرو ًانطنال ران

 .ةيناسنإلااهلل يكبتلا زئالةوسقلا نم لاح مرايدنممبج ملأ نأ للا برع براك
 ليم ادي لع نأ 1 ف هر يقفاغلا ىلع بج ناكم ف

 بلقتا يذلا دللا دنع ليسلا اذهل ىعيبطلا فعضاا فقي نأ لقأ وح
 اذه ارامل ناب ”قرك نأ ب لكم . ةعزه رصنلاو انالذخ حتتلا
 همامأ تحسفناو اموزح تبعشتو اوبس ثعستا دق دالب يف دح مظل حئافلا
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 د اح

 . تالصاوملا بيلاسأةلقمف هنكم ملدحملا هموجه طخ بيف دتماو حتفلا ةرئاد اهيف

 لقتال امهنيبامةفا سو : هيفرط ىلا هيأرب يلدي وأ هيف هرمأ مكي نأ دهعلا كلذ يف
 رم يدعتيال نأ هل اريخ ناكو . ( قيطنالطإلاو نويل نيب ) ردم واك يتئام نع

 9 .ضاي .«ماودلا لووعو برغلاةرج نم يلامشااءهدحملعجي لب هه ؟م6»غ ينودرودلا
 : مانال ع 6012 يب فو هل لابج لعب نأو « سونايقالان مهبل ١ يذلا دما رظعل هئاع

 . ايليسرم جيلخ ىلا قرشا هدح نورلا رت نوكيو ..نويل ةنيدم ىلا رخآ ًادح

 .نويل ةئيدم قرشلا نمالوأ عافد طخ يف فقي ناكك ل انهو . هدي. ينتناك ىلا

 . .ىتا دالبلا مظنتل غرفتي ناك كلذبو .. «هامه» .نايور ةنيدم برغلانم هزخآو

 ناك ارو . هكلم نع غافدلاب مهسمليبق لكل غشيف نيماقلا ني اهمقيواهحتتفا
 . اهله ايؤروأ بابلاب ريطي داك يذلا موجها اذه قو ىلع رس ني هول

 الو هيب يف عبي "يأ يضرب ليئرام راق ناكر ًاعزج اهئاشحأ نم تتفيو

 كلادب وا« ابق واه هنئانأ مسجل تناك ىتلا .رطاخلا كل بيلي هسفنب قلي
 ابهخصن و يف الوط رم ولك ىتئامو اولا غارت ةكسلمم برعلا دي يف حبصت تناك

 عمك مدي ودع وأ هتاياعس م 0 صني ليخد اههف سيل «.اضرع
 . ؟اناي

 . اينابسا يف ةيلخادلا تا روثلا ميقا فرق يف برعلا رإدكن | ثدحأ دلو .
 نيوأ « ةينعلاوةب رضملا نيب اناحأ 5 ةرمثدسم ةيلهالا بورحلا تبناكف. ةيمالسالا

 ريش ممم ضاع ةلمح نيب وأ . نيدلوأاو ربربلا نيب وأ. ةيرصلاو. ةيماشلا
 - سال هيفلتق سلدنالا يف ماعلا بارطضالا يف ايس ناكامم . نيرخآ
 . مهنارمأ ن نم دحاو .ريغو نينا ملا

 قةؤمالا ةفالخلا فعض تاروثلا هله نارين ججألا ,للع دعاس دقو

 اف .ترصتنا ىت | بازلا ةفقاو دعي /: نييسارعلا يدب نيب + اهطوقس:مأ ,قرشلا

 لأ حافسلا نعمأ كلل انهو . ه1 ةئ س يللا ناور» شوج ىلع ةدوسما
 نب مابثه نب ةيراعب نب نمحرلا دبع مهم ترهق . نييو# الا ليتتيف مهئانلخ



 ع 6 ةثامدس

 . نييسايعلا لبق نم ابلماع ناكو . ١8/8 ةئس يف سلدنالا لخد ىتح كلا دبع
 لخد مون نم نورشعلا ريالا وهو « ةيرضلا نم ناكو يربثلا نمحرلا دبع
 اوقنتا مث ةيالولا ىلع ةيرضلا عم ةينهلا تفاتخا هتيالو لوأ ينو . اينابسا برعلا
 كرت ا الف: :ئرخأ نبل بمآ ةيلعلا نمو نسل ريمأ ةيرطلا نع نوك نأ لع

 نمحرلا دبع روهأف كلذ فداضو . ةيالولا نع لوما ييرهغلا لبقي مل ةيرضأا ةنس
 هتانذ_رخربربلا مهلا ذنأو . ةينهلا عم نييومألا ةديش ل ترصتناف يومألا
 دالبلا فارطأ تذخأ مث نمو . !ملع ىلوتساو ةبطرق ىلا راسو . هلاوخأ مهمل
 ناك نين اسألا رضيرخت ايف. هلع دوثي ناك و نك دل ففعل حاو نايك

 هتبراح ىبلا ناكراش ش شويج لع رصتخنأ م . للملا فرعتال ة ةمهم ةروثلا ىلع يعفي

 :برخلا  نل“ ةيرلس ىأت تناك ىتاشويلل لع رفا يسال ةلعاس
 أ نم لصو ًاديدج ابوما اكلم اهم ديشف . هتعاطل ابك دالبلا ردأ ىهتناو
 اهاعو اهاجو ةورث ةينالسالا ةملظعلا هيلا تاصوام' ىقرأ ىلا دجلا لالجو ناطلسلا

 يذلا مفاااهرصقو مظعلا اهدجسم ةبطرق هزراكا نمويا ةراهو ما رزو ةفاضرو

 سن نك ىذا اا ىوضلا روا نع ناك رو ةعسللا راق ماد ناقل
 ”كمحلا هل رمتسأو ةبطخلا نم هركذ مطعق هئاطاس دطوت اذا ىتح غ شيرق رقصب
 . ماشهمدل وىلا ةراف لا دهع ْنَأ دعي اابسةنس هللا همحر يفوت ىتح دالبلا 2 قلطملا

 .ناكف هريس يف نيرمعلا نهم بهذ اللداع اليلج أريما ماشه ناكو

 فرعتيل دالبلا ىلا هبت نمي لسريو سانلا ملاظم اذم هسفاب عيسي تاقرطلا يف ريسي

 نيفا ىذا رهو .هفسفا راف. نم مهنم عقيم : مزغأي ناكو . هلاع 0
 ءا.اعل منا ناكر . يعازوالا بهذم ىلع اوناكو سا دنالا ىلا كلام سى

 يداولا ةرطنق ءانب ددحو هوبا هانب يذلا دحسلا يف دازو ٠ هسا 3 0

 « هثادعا ىلع اديدش مهم احر سانلا ىلع اقيفرايقت اعرو هللا ههحر ناك. رييكسلا
 بي ناكو . كحلا هدلو ىلإ ةفالخلاب ىصوا نا دعب ه امام ةنس يف تامو

 ةبمال لمعيو نينغلاو ءابدالاو ءارعشلا نسلايو وبلا نم ءيش ىلا ليكو ديصلا







 هن قالا

 « ةمبطملا ليخلا طبر نمو ةبلاقصلا كيلاملا نم رثكاف خذبلا لئاسو لكب كاملا

 تاروالا ترثكو هتريس هيلع اوعنشف « هتموكح يف نيدلا ءاملع لشدت لو

 هيلع اوراثأ و « هدض مهمايق ىلع نابسالا اودعاس ناب هل مهضغب لصوو« مهضيرحتب

 ديدح نم دبب ةروث لك ىلع ضبقو دحلا دعاس نع ريش ةنكلو ةيطرق لها

 هنبأ هفلخو ه ٠١ ةنس تام يتح ناطلسلا ةءاخفو كالا ةزعيف لاز امو

 ملل الايم قاخلا ميظع بناملا تاك بور فرخ فعن
 تاروثلا اهف تأده دالبا|ىلع اريخ هءايا تناكو مهيهاذم فالتخا ىلع ءاءلعلاو

 رخاوايف اينابسا اومججاه نييدنام رونلا نا ريغ . ةيلاملا دراوملا ثدازو ةيلخادلا

 نييراننلانم تاروثلا ضعب تماقو . يبرغلا لامشلا يف ىنلا دالبلا ضعب اويبمو هكح

 نيذلا دمم نب لل ديعو دم ا رفاظلا مث دم ل1 ف مهنتف تدازو

 كل“ هلك كلذ رطخ يف ديزب اكو مم. ةنسا ىلا عل ةنس نم انك

 نا ران ةلعش ابك مبتدم يف دالبلا تناك دق ةلجلابو : ةيلخادلا تابارطضالا

 دنجلا“ ىوق برحلا تكبنا ىتج ىرخا ةهج يف اهيل ججات ةهج يف اهوئنطا

 .تدذلبا هلا تدسماو
 نب هللا دبع نب دم نب رصانلا نمحرلا دبع هديفح هدعب ىلوت هللا دبع تاماللو

 يفةروإلا مايقل ةيومالا طوقس نوبقري سانلا ناكو . طسوإلا نمحرلا دبع نيدم

 يفهراهمو هليل لمعي رصا:لا خاف .لامشلا ةيج يف اصوصخ اهريعس دادتشاو. ةيج لك

 وهو نييراقنلا ةبراحل الامثو « برعلا ةنتقءانطال ابونجو ابرغاهلاسراوشويملا زيه

 هذه نارين ءافطا يفماقادقو .بقاثركفوحجا رلقعب هتكلمروما ريدي كلذ ءانثا يف

 .ةنسةرشع سة و + #ثريغو سضكشبلاوطوقلا نمهئادعا هجو يف فوقولا وبار وفل

 تاروثلا ميمج اهيف تأفطنا « ةليوط ةدم ةعيطقلا هذه رايت يف اوماقأو « ضعب ىلع
 رصصانعلا ميج ني ةنيئأمطلا تشو رصانلا ةسايس نسحن سلدنالا يف ةيلخادلا
 ةيربلا هشويج مهظنت يفو هدالب ةيلخاد بورت يف رصانلا ذخا ذئنيحو ةيمالسالا



 5 م9--

 يتلا ةءافنالا عادتبا نمو ؛ هتيوقتولوطسالا ةدايز نم كلذ هيض امو ةيرحبلاو

 ىلا دالبلايهقا نم سا:الهبهاوم اهب ترهظو اهقفارح عيذج ينهتكتلمم اهم تقرت

 ع هتسايسو هتعاحشو هلعو همركو هلضفو هلدعل ه] سائلا ةبحم تبق . اهاضقا ”
 ام فصنا ىت جا انا: زخلا ن نم هيف ناكألو «همزحو هتتقيل مهيولق نم هته تعقوز

 . سلدنالا ىف برعلا يبهذلا كسلا هلاب هكح
 هللا ردتقملا ةفيلخلا لتف مداخلا نسل ٌؤم نأ م ماب هس ُق رصأخ | ماب 2 الو

 هلسرا روشنع سلدنالا يف هتفالخ نلعاف : ةصرفأا ةذه عضن قرشا يسايعلا 1

 ىلع هل بطخو همساب ةكسلا ثب رضونيئمؤملا ريماب ىمستو )١( ثاهجلا ميم ىلا:
 ىف ةيومالا طوقام' ىلا هئافلخ“ يف يق يذلا ديدخلا' بقللا اذهب دالبلا ربانم 3

 .سلدلالا

 رجو ةفالخلل اكرم اهلعجت تمت اأو ةارهزلا ةيانب ىف أدتبا 90# ةئس فو

 اعافترا كلت ايان ىلع ةعوفرم ءانبلا نم ةينقا ىف :ةبطرق لابج نم هاما اييلأ

 قه ةملقااو ليألا نتي اق هاثلا ابك ىركو) نحوالا عض يس فانها
 . ( نويعلا امو سيو يلع دم لمع

 ياسو تاذلا ةيهو ناطلسلا زيظفو كالا الجن م.نمسإلا دبعل ناكو “٠
 ابرغو اقرش كولملا يديأ هيلا تدتماف : اهتماخفو ةفالخلا ةمأأ 2 دازام تالا '

 اومدقو هاضرأ اناعلا نويلو نوغاراو ةلاتغق كوام ةيلع تدفوو . هانرقل الط“

 ْ ةقالطلا رودنم (5)
 هللا ما 10 . ةهظح لمكتسا نم ردحإو . هقح يود ا ْن قحا| ان اذ دعب اما 1

 . كرد انيدي| 1 0 : هيلا 5 اطلس مفرو ٠ هيف انتر روظاو . هل الطف يذال .٠ . هسيلأ ام

 ءاحرنم ناعاو . *اثارما ولعو .ان ركذ نم قاف ل ُق داشإ يذللو : : 000 انئلودب لبسو

 مما ماعتألا يلو هلل دو . انتلوديب مهرا اثيتساو ٠ ا نا نم ناعاو . اب نيلاملا
 نيئمؤملا ييماب 9 ةوعدلا نوكت نأ اب ر دتو ه هنبق انيلع يلضفت عب نلضفلا لعاو ٠

 85 همق لع دودلا لح: 4 اللا: اذه قعدم ل 339 ذأ . كذب انياع اهذوزوو ادع بتكتلا: 0 3

 ءآو . ةاتنضأ قح كالذ نم انل بجاولا كرت ىلع يداعلا نا' املعو . ةقحتسلالا ع هو 0

 0 اث نأ هلع انل كت طاع * رحجاو .ه لوقي نا كءطوع بيطخلا رمل. ءانطقما ا



 سس ماد

 مثدوفو' هيلا اواسراو رصفو ةينيطنطسقلا عوام هآداهو مهيعبتو مهتعاط هيلا

 . مهتاص نيتمو مهمبحم ماعد هل اوقتويل

 ىلا هنق هزهتسم و دعم هتقالع هب قوي اًميقر اباتك نيل طسق هيلا لسرأو

 نيهسملا برضي نأ كلذب هضرغو : هئابآ كلم مهعم درتسي يتح نيسابعلا برح
 . اهي مهام م نمأ يف قوكيَو مهقع ضي وهىوشو مهحالس مب ةعرل ! يح صعبب مهبضعإ

 ريمبم م هدده ريظن 3 ةيده هيلا عدا .رصأن أ ىلع زرع 2 هةلاددسد كلو

 . دالبلا تاقبط 2 2 ةورثلا ماعم تره كح نع ةئش نيثالث دعلو . صاخ

 ةيبرعلا يراوتلا هيلد تعجأام بسح ةنوآلا هذه يف ةكللا لخد ناكو
 : لاق نودلخ نبا خيرات يف ءاجام رك ذب هنميفتكت ام ةريتعملا

 ثالث ةرركم -فلا فلافا| فال ةسخلاو» لوب يف رص: لافاخ»

 دنس اكلت اقزلثا يانا رق ناك هه سنا وفت لاق لاق 7 اة

 ىرقلاو درك وينو ندا الإ ميت اك ردا أرخدم اثاثو . ءانبلل اثلثو

 صلختسلاو قوسلا نمو. رائيد فالآ | ةيئاهتو فلا ةئاعبرأو فلا فالآ ةل

 امصخخالف ةميلظعلا مأنغلاو ساخالا امأو . رانيد فلا نيتسو ةسفخو فلا ةثاعبس

 )» ناوند

 ًاءاحش ةسايزلاو ةسايسلا يف رظناا ديع القاع الضاف اًناع رصانلا تاكو

 ناك نإو ) مهاردلا ن ه ما رين اندلا نم رصانلا هكرئام لك قوتك ركذي ل(1)
 .ىرمملا همك ل تاصنب واق دلإ لوردقي دلو رع اندلا ن“ ناك اذأف . ( راندلاب اهديق هريك

 ةيرصملا تاهينملا نم رايلم ةئايسخغو نيفلا لاومالا نا زخ يف 'رصانلا هكرتام نوكيف ييلاملا
 0 اههرد او ادرقث يو اسي يرجطا عبار نرقلا يق راتيدلا ناكو مهاردلا نم ناكاذاو

 نظاو نتملا هروصتيال نتا املا اتلك يف وهو ٠ تاهنملا نم رايلم ةلاملا وحك رصانلا كرآ م

 : وه هلوقي نأ نودلخ نبأ دارا ام ناو ةرركم اهلا كانه نا
 رايلم فص ون رايام رضاتلأ هاش ام نوكيف ريك انادلا نم تناك |ذاف مه واو هقدر واع ا»

 نكمي ام وهو هينح نوم نايل ةباطاواو اولا نه تناك نأو ةرر هلا ت اهنملا نم

 ٠ هروصخب نا لقمحلل

 رصانلا ىلا كديهت 5000 فصو نم هربغو نودلخ نياه هرك ذام ىلع ملطيإ نم نأ ريش

 اعر سا هلا اذه ىلع ةلودلا ةورأ ثا قر 0 ةورأ ميظع ىلع لديامم هثارزو نم ناكذ



 ادع

 امظع ةمحلا ريك ًارعاش اتاك ناكو هتلود نوؤش ىلع ًارهاس هتمأ ىقرب اًيضهان

 : هلوق نمو همرك يف 0 5

 اذا هنيه لل :قفوحا 1 تينا وق لك

 ايديا هرم ريخلا دعابت ش يربخ ةييام اذا يبا

 اا وو تابوا يوما ملاك

 هرو ريد مايأ نأ هطخم دحو دقو. ةعاحشلاو مركلا تاجرد ىقرأ ىرمعأ اذهو

 2 أذك ةنس٠ نم اذك موو اذك ةنسن م اذك مول ىهواموي رئقع ةعرأ تاك

 ماع اهمف دطو ةئس نيس#“ 5 نأ دعب ه ال٠6 ةكس هلل ههحر رصانلا يثوتو

 ةينارصنلا كولم هيل ثراثف . هيلا هدبعب هدعب ىلوت يذلا مكسملا هدلول ةفالخلا

 ظ هحلص ا ويلطف 6 مثدالب ضع ىلع ىلوتساو هسفنب ا هك لوال

 أوحتفف ابر 5 ضع الاعش ةريثك اون لا هشويج لسرأ مث : هدلاو هلم هيلع اوناكأام

 رخبلاريمأ ةدايق هلوطسأ لسرأو ساكشبلا دالب نم ةيرالق اهنم راك انين ظ

 نردد اوناك نب يذلا نامروئاا درطف لاغتربلا هايم ىلا سحامر نب نمحرلا دبع
 .فيرلا فو اه 1 ع ةسرادالا هل لزعت ةودعلاىلا هشويجزاجأو . لحاو هئانلا

 ماحأم ضع كي لاو .٠ ابق لوخ د ام مهما ل ا. نو برعلا نوشرؤللا ه 0 يذلا دحلا تغار

 : ةيدهلا هله يف

 4++او . ةضفلا كابس نه رانيد فلا ةثامسخ هتميق امو . بهذلا نم لاق بفلا ٠٠

 اتثامو . كسلا نمةيقوا ةئامو٠ ( ينقاقلا اللا ) يلاع لا دوعلا نم 1 4**+ اور وتلا ع نملطر

 ساباك بهذلابموقر 000 را نمف 04ه لو“ ”الثو ٠ روفاكل )1 ٠ نم ةيقوا ةئاهلثو , رثملان 0 ةقوا

 نال لت ك1 نقو» .بهذلاو رب رطانم ليطاةودكمل فحالملاو ٠ ةمو٠ روعس دلح ةكامو» ءافاخلا

 رائيد فلا نون امك دحاو ماع يف هيلغ قفنا ام ناينبل رئصلا نمو .:ع رزلا داده]“ نم

 اهنمق بشل نم .دوع نفلأ نوزشعو ٠ ( ءارهزلا ب أنيب رصانلا لافتشأ مانا كلذ لاو )

 لابتلاو مالسلاو ناولالا ةفاتحلا ةطسبالاو ثاقدارسلا نم“ كاذ ريغو: رانيد فلا .نوسمخ
 ةيدطا هذه تناكو # اولاثام رخآ ىلا يراوملاو كيل املاو فئاءولاو لاخبلاو ةمبطملا ليخلاو ٠

 ؟ ةنسلا يف رايد فلا 6 ىلإ ديوش نبا قزر رصانلا غالب ال اييس

 ردقو ٠ ٠٠+48 عبق رصانلا :ةدم سل دنالا تاداريبا نوساكيت خزألا ردق دقو

 1 ءهيثح لويلم ني رشعب م١ هس لاما تدب يف ناكام



 تنس لأ دن

 ةفلتخلا مواعلاو فراعملا رشنا غرفتي ىتح ملسلا ىلا ليغ <11 فاو

 ةردانلا بتكلا ءارشل ابرغو اقرش دالبلا ميمج ىلا لسزي ناكو . هتمأ ني

 4 ابي ناكين اا ةريبثلا هتيتكم نوكو ء امظع امام « اهعم عج ىتح ةيلاع نامي

 مدخلا ا بترو. اسك قلم اهلنا نقدناك ويكاد 0

 2 اهدحو هتيواودألا) خل تناكو .يصملا ديلت هالوم ا نيريغملاو

 نيواودلا ءامما الا امف سيل ةقرو نورشع ةسرهف لكيفو . ةسرهف نوهرأو

 0 راق لكن م هنعاضب اهيلا تباج ةقفان اقوس ءاداعلاو ماعلل كسلا ماقأو.

 نادعألا "ندخرا مسيو فونت نأ لا ةناغ سانلا أم عفتني ا هذه

 رءاع ىنأ نب روصنملا يلوم حضاو بجاحلا رمأب ديؤلا ماشه نمز ةئتفلا ةدم

 هدلاو نال قالطالا ىلع ةبمأ ينب ملعأ أ ناك لب الضاف انا كسملا ناكو

 ثناكو.: يلاقثا ىلع وبأ مهنمو برغلاو قرشلا نر هلاغلا هقيققال دست

 تقفن هثدم فو :مولعلا ف فاتخم يف ءاماعأا عم م هلأ اك هناعلاطم قي

 « هئاعر ثحضنو هتياهح قو هناسحلب 0 نيدلا ءاماعلاو معلا قوس

 ناكو : ةينيطاللا وأ ةيئابسالا نا منك ترا ءلع ' ء لك يف مرا 1 ترهاظف

 ىلإ ةيبنجالا مولعلأ نولقتيف . امهم مان 0 ىلع دوبيلاو نيهسملا دالبلا لهأ نمريثك

 مهقالع ةرورضل برعلا ةغل نوفرعي مثريغو طوقلا نم ريثك ناك اك. ةيبرعلا

 اوناكف « كلذ رياغو مهارافسو مهمادهاعمو مهماررحم يف ةيبرعلا ةلودلاب

 مهمواعونيماسملا ةيندم ترشننا انه نمو . مهماغل ىلا ةييرعلا بةكسلا نوهجرتي

 هئعاوذأ ًاردصم اهولمجو . ةدئانلا لك ابنم اودافتساف ةحئرفلا كلامم ىف

 ةلجلابو . ةيئايميكو ةيبطو ةيكلفو ةيعارزو ةيفسلفو ةيضاير نم ةفلتخلا مهمولع

 ةيبرغو ةيقرش نه برحا| مولع لقت يف ةطساو تناك ةيبرعلا ةيسلدنالا ةلودلاف
 الواو . ةيلاملا مهيندمو مهمولع نم ًاريثك ايش اهمدام نم اونبف ايوروأ ىلا
 تلضو ىلا دنا ةجربلاو ء نينسلا نم تائب هةر ورا تاكل كاذ

 . ناآلا املا



 مه"

 ةراغسلاو ايادهلاب هيلا كولملا برقتت اذالجو ةفالخلا ةببا ىف ركحلا لازامو
 م ريغلاوإل هدعإ نم رمآلا ناك 1 جملاغلا ةلعب ج5 هس تام ىتح ةهجن: لك نم

 كلذب و .هتليل نم هب كنتفلا ىلع رماع يلا نبا بجاحلا ريب دتب فحصملا هريزو لمعف

 '.لضفلا اذ ناك يا ةيسنكشإلا حبص ةديسلا نم كسلا .نب ماش وجلا :الخ

 . ةرازولا ةجرد ىلإ لصو يتح مىسملا دنع هتواذحو رماع يبا نبا ةيقرت ىف

 ىلحعي حيبصاو . ةرشاعلانس زواجتي مل وهو هل ةعيبلا ذأ ىف رماع يبا نبا دهنجاو
 هيدساحو هئيوانم عيج ىلع ىضت هتدلاو ةراشتسابو . ةفالخلا م ف ر يف همسأب

 حبصأ ىتح . ضعب حالس مبضع لتقي هئاهدب نآكو . ةلودلا تالاجز: قم

 .ىلع رححو ةطاسلاب دبتسا كل انهو . ةذفانلا ةماكلاو لوطلاو لوحلا بحاص
 ربريلا دنجب نم ةيبصع هسفنل نر كار نقع وكل ثسحن هرصق .ىف ديؤملا

 ليجو هترادا ندحو همركب هنع ةنسلالا ماقي ناكو : مريغو ةيلاقضلاو
 هنا و6 كراك دقو تداولا ةيفهن ىف ناب رئاو روما "ىو ساد

 |رصتنم اينما هوقيو .٠ ةنماب اهدواي ناكو ةوزغ نيدو انيس كال كرف
 روصنلا اكوام مم رسأيق هيلع هللا ءافا امم سانلا ىلع ضيغيف امان

 عوبسالا يف موي هل ناكو . هسلج# ىف ملل مفي ناكو . ءاماعلا بح ماعلل ًاريصت
 ينمبام نيريثكسلا بحصتنسي ناك لب . مولعلا فاتخم يف ةرك اذهل مهم عامجالل
 هربو ,هضيفو هلدعو هعروو هيد هنع نوعيذب اوناكف مهأر نين اتم هتاوزغ

 بنذك نع قرح هلل هحماس رمأ هنا هئاهد نمو . ةدمم لكب دنع نوثدحتيو

 . سانا بولق ينهتبحنم دكؤيو هناطلس يف ديزي كلذناكو ..ةماعللابر قت ةفسلفلا

 ىلع ةرطنق مث . ةبطرقي يومالا عماهلا نم ةيلامثلا ةهجلا روضتملا يبو .

 هكحو اكس ل لمحو رهاتلا مترو: ندب لع رخاو نيكل يدار
 باق ىلإ هشويج تاصوو . هل ريظنال اب .ةلالملاو ةماخفلا نم هلعج نأ دعب
 . هربانم ىلع هل بطخو كلا دبع هدلو ةدايقب ىصقإلا برغلا

 ..اهلعو اناطاس سل دنالا كولم ربكأ نم رماع بأ نب رودنملا ناك دقوا



 د جأ/

 ناكو . ىلعالا لثما هترادأ ىفو ىلعملا حدقلا هتسايس ىف هلو اناسحاو الضفو
 تاذصلا ميظعو تومنلا لسيمج نم هل ناك اب تاهجلا عيمج يف نوئدحتي سانلا
 . هلوق نمو ًاًميلب ًارعاش ابتاك ناكو ركذلا بقاثو راظنلا دعبو

 رطاخم ميركل اراوترطاخو 2 ةميظعلك لوه يقلب ثيمر

 رتاب ضياو يطخ ريساو عيشم نانج الا يحاص امو
 ْ رخافي نمدجأ اقتحم رخاق و ةدايس لك لهأي شنب تثدسف

 يف هللا همحر تام يتح ناطللا ميظعو كلملا ةببا يف روصنملا لاز امو

 قيرطلا ىلع ةئيدم يو . ماس ةنيدم ُى نفدو م ه9 ةئس هتاوزغ نم ةوْرَْغ

 00 ؛ هريق ىلع نتكو هسوقرسو طبرجم نيب يديدملا
 هارت نايعلاب كنأك ىتح هنصو نع كيلت هراثآ
 20 هاوس روغلا ىمحيالو ادبأ هم نامزلا يتأب ال للت

 هيبأ .ةريس ىلع راسف . هيلا هدبعب كلا دبع هذلو هدعب ةباححلا رمأب ماقو

 ةييطا مظع ةمهلا ريك اهش ناكو كلملا رومأب هدادبتساو ديؤملا ىلع رحملا نم

 « ديؤملا ىلع رححلا يف ددشف « رءاعيبا نب دم نب نجرلادبع هوخأ هنلخو
 لعدبشا و ءهدعب نم ةقالخلاب هذهع هلا نك نع هثايح ف ةهدده نع هيلا لسرأو

 راثأو ء رصانلا دافحأ نم نييومالا ةيقب كلذ بضغاف . ةلودلا تالاجر كلذ

 اوعيابو ةروثلاب اوماقف « مهتعيش نم ناك نمو ةيرضملا بولق ين دقحملا لماوع
 رءاع ينأ نب نمحرلا دبع ناكو . يدبملاب هوبقل و . رصانلا نب رابجلا دبع نب دم

 هلتكو هريس ءوسأ سانلا هنع فرصناف هحاردا داع ريخلاب عمس اهاف هل ةوزغ 3

 اذه نمو . رماع ىبب لآ ةفيحص تيوط هبو : يدهملا ىلا هسأرب بهذو مهضعب
 نم لك بوثو لحم ةفالخلا ت>بصأو « سلدنالا ىف ةنتفلا ران تاعتشا تقول
 نب ماشه ىلا اًهرما ىهتنا ىتح دوم- ينبو نييومالا ةينب نم اهيف قحب سنأأتسا
 ةدرال ىلا رثف ء 49 ةنس يف دنجلا هملخف اًميعض ناكو دمتعملاب يقلما دمج



 سةر

 .قرشلايف اهيلع ىفق ا برغلا نم ةيومالارمأ ىغقنا هبو.574 ةنس اهيف كلهو

 , ه #48 ةنس ىلا ٠١ ةنس نم ىضوف ابلكس ادنالا دالب تناكدتف ةلججابو

 ءيدهلا : مث ةتس نييومالا نم ةريسبلا ةدملا هذه يف ةفالخلا ىلو' دقلو

 ىنب نم اهالوتو . دمتعملاو ء يفكتسلاو «رهظتسلاو ؛ ىضترملاو ؛ نيعتسملاو

 قرفت ىلا دالبلا رمأ هتناو. ينو « مساقلاو « ىلع: ةثالث ةدملا هذه يف دوج

 نواتاقتي نولاز ؛ال دوه يب نم نم رن ناكو . تنارطلا ةلمملا اهماسقناو ةعاججلا

 هرم نما نوكم ةهرأ مهنم ناك ارو . 46٠ ةنس ىلا ةفالخلا ىلع

 «ديأتملاو « قئاولا مهنمو ةفالخلا بقل لمحي مباك اخسرف نيثالث ىلع ديزتال

 : ةروبثملا 7 فرش نبا كلذ ىف لاق ىتح ؛ للعتسملاو « يدبلاو

 دضتعمو ايف معتعم باتلا سلدنا ضرا يف يندهز امن
 دسالا ةروص اخافتنا يحن رطاك  ابعضوم ريغ ىف ةكلمم باقلا

 «ةرهازلاو ءارهزلا اهيف ا ةفالخلا روصق نورئاثلا مده ةنتفلا هذه ءانثا ينو
 الا اهروصت الو لب . اهريدقت نكمال يتلا فحتلاو لاومالا نم اهيفام اوببمنو

 اهنم صصقل اب ءيش هبشا يه ىتلا قئاقحلا نم اهمع برعلا وخرؤم لاقو أرق نمل

 فئاوطلا كولم نس دالبل يسقتو ةفالطا وح ةئتثلا هذه تهناو . خيراتلاب

 نر مح ىلا تل مث بلاغ لك اهفقلتي ةركلاك ةبطرق تناكو . |

 ةرازولا بقل اودعتي ملو اهم اولاز امو فئاوطلا كوام ىلا سلدنالا تمسقنا ٠
 فئاوطلا كولم رما لاو . ةيليبشا بحاص دابع درب دمتعلا اهيلع ميبلغ ىتح

 مبلكو . مهمديا قام ىلع مبنم افوخ نابسالا كولمل ةيزجلا نوعفدي اونأكن أ ىلا
 مهكلم لطي ملو . هتمنمو هتوقل هتاضرع بلطيو دابع نبا دو بطخي ناك

 رخاوا ينو . هم ةنس نودحولا مث 44١ ةنسم يف نوطبارملا هيلع باغت ىتح

 قبب ل ىتح ءاهيحاوتو دالبلا فارطا ىلع نولوتسي نابسالا كولم ذخا مهكح
 مهيعرجملا مساتلا نرقلا رح ىلا رمحالا يب دن يفتش يلا ةطان رغ ريغ برعلا

 .رخآ ناكم يف الصنم هارت ام سلدنالا نم نابسالا مهدرط نأ ىلإ مثرما لا
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 ةعبارلا ةلاسرلا
 ةيليشا ملا ةيط رث نم

 ارم رثك أ ىف راطقلا اهعطقي ارثم وليك 3٠١ نيتئيدملا نيتاه نيب ةفاسملا

 ءاملا ناجاخ ضعب اباختي ةعساولا عرازملاب ةرماع قيراط يف تاعاس عبرأ .

 - مغرو . ةريبكملا ىرقلا قيرطلا اذه يف رثكتو . جرملاب ةبطرق لي.امم امومسبو

 لمت داكيالو دشأ هتدجو ةيليبشا ىلا تلصو اذا ىتح ؛ديدش رالف اذه لك

 سلا بورق س اعلا نوال عم اموعخ

 ةيلييشا

 تناكو !مراضحو امارمع يف ةيقرشلا صم# اهبشت صم اهيمسلا برعلاو
 , : دابع نبا ةدم يف اصوصخ ةعانصو اهعو ةورثو انارمع مهمدم نسحا مهتدم يف

 ةعشا ابنم ثعبنت يتلا سمشلاو ةيسلدنالا نئادملا سورع هنم ز قف تناك دقن

 كولم ةدم ةيليشا تناك دقف ةلجلابو . امتريزح ىلا ةماخفلاو ةورثلاو ةمظعلا

 لب ادج ةميظع ةنيدم نآلا يهو . ةوق اهريكاو اكلم مهدالب عسوا فياوطلا
 « سفن فلا ٠٠١ اهباكس ددعو « ديردم دعب ايناس بوئج يف ةنيدم نسحا يه

 اههنابم نم ريثك يف يبرعلاركمشلا باغيو . برعلا ةدمممددع فصن نم لقأ وهو
 توبب يف ةماع ةلا اهدجت ىنلا ةريغصلا ضايرلا نم بلاغلا ىف ةيلاخ اهما .الا

 موسرلا نم ليلق وا ريثك ءيش اهتينبا ضعب لكش ىلع لخد دقو . ةبطرق
 . دغلا ىلاو نآلا ىلا ةيبرعلازتال ةنيدم يهذ لاح لك ىلعو . ةيكنرفالا

 امترارح ةرثكلو ةنيدملا عذول بسانم ريغ لكشلا اذه نأ اوأر ول مجال

 .. هنواشربو ديردم يف ىرت كمهريغب ديغب نمز نم هوادبتسال
 هعراوشو« برعلا ةدم هيلع ناك ام ىلع لازبال ةوايبشا ماسقأ نممسق كانشو
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 اهادحاف ىرخا ةبرع اهلباق ناو هيف ريست ةدحاو ةيرع ريغ عسنال ادج ةقيض

 ةنيدملا ةيدلب تررق دقو . رورملل اصلخم ةيناثلا دج ىَح رقبقتت نا دبال

 ىلع ءاقبا هيلع حالصا يا لاخدا نع عانتمالاو هلاح ىلع مسقلا اذهب ظانتحالا
 ةينابسالا ةيعملا اهتني راد مسقلا اذه ىفو . مدقلا يبرعلا مالظنال ةيلصا ةروص

 يف ادج ةليمج ابما قحلاو : حايسال ارازم اهواعجو ينرعلا ماظنلا ىلع ةيناكيرمالا

 . نفلا نم ءيث اهف نكي مل ناو ابماظن

 نم تالظم اهالعا يف ىرتام ًاريثكو ةقيض ماع هجوب ةئيدملا عراوشو
 . هيف ىتلا نيك اكدلا نعو عراشلا ضرا نع سمشلا بجحتل عواقلا شاق
 تعنم اهضعب و « ةنيدملا عراوش يف كانهو انه ةرشتنم ةيراحتالا تالا ىرتو

 عراوشلادذهنسحاو .ةرهاقل ا:ىليلخلا ناخلا يف لاما وه اك هيفرورملا نمثانرعلا

 سأبال ناديم وهو : دئانيدرف سيدقلا نادي لصتت يتلا ىه ةكرح اهرثك أو

 اذه نم برقيو . ةندملا تادنكو رك ةيفو راحشألا هطيحم لع ثعرز هب
 عماجلا دجسملا ناكم تينب يتلا ةعماجلا ةسينكلا ىهو : ةيئاردتاكلا ناديمل
 برقيو .م74١/. ةنس يف اهملع دئانيدرف ناس ءاليتسا لبق ةنيدملا هذبم ناك يذلا

 ةعيبطب وءنوءارلا ىريام مخفأ نم ودو ( رازاكلا ) رصقلا ةسياكسلا هذه نم
 . . هترانمو هنحصريغ هنم قبب ملو . ءاورو ةماخف هعم بسانتي دجسملا ناك لاملا

 ىلا نوأجاي سانلا ناك اهدقو . رملا ةدشنم ةسينكلا هذه ىلاتأ! دقو

 نرم ةيقسف هطسو يف عساو نحص ىلا يبرغلا اهماب نم تلخدف . ةدابعاا توبي
 يساحتلا ةبطرق دحسم باب لكش ىلعبابلا اذهو . ءوضوال تناك ماخرلا

 عاضواب ةلالملا ظفل يبرعلاب اههف بوتكم ةماقلا ةيساحنلا هعطق نأ الول ريبكسلا

 ىتلا ةميظعلا ةرانملا كلت ةسينكلاب لصتي امم ةيقرشلا نحصلا ةيواز ىفو

 . ءاوطا ةيعَل ةراثم اهيتحرثو ( ده هلع مق هاعماطم ) نال ار

 نأ وأ ) شك ارم .ةيبتكلا دجسم ةرانم لكش .ىلع ثينب ةراذلا هذِهُؤ
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 ناطلسلا امهئانيب رمأو : ( حصالا وهو اباكش ىلع تينب ةيبتكسلا دجسم ةرائم
 (مهكرام ند عبارلا وهوزنيدحوملا نم نمؤملا دبع نس فسو نب بوقعي روصنملا |

 نم ةريبك حيفاغت ميرأ اهالعا ىف ناكو . يداليملا رشع يناثلا نرقلا خا وأ ىف
 ناوديكلا هنا يراك ا اهيحو اناتنن قنا يدل حر هةر هال ساجللا
 ةرئادلا ىلع اماكم اونبوةنيدملا يلع مهئاليتسا دعب سيقاغتلا هذه موثلا لازأف

 ةعبرأ هعافترا الاثمت اهقوف اوعذو سيقاو:ال اجاربا نذؤملا اهماع رودي ناكي تلا

 اهممو تراس ثيح حايرلا عم اهيف كرحتن لام « مارغ اوايك 1024 هتئزو راتمأ
 ملض لكو قكشلا ةعبرم ةرانملا هذهو ( ءاوملا ةبعل ) . ادلاريجظفلب اهتيمست تنأ

 رهحالا بوطلا نم اهؤانبو ارثم 5١ ١ هلوط ةدءاقلا ةبج نم اعالضأ نم

 حمس ىتلا تاحتناا نم ريثك اهالعا ىلا اهيفو . رم ؟٠6 اهطئاوح كمسو
 برعلا لمع نم قيام وهو ؛ اركم ال١ اهتافتراو .اباخاد ىلا رونلاو ءاوهلا ذاقنب

 نيسراف عسي لخادلا نم اهطيحم ىف لئام قيرطب ةرانملا ةق ىلا دعصيو .ابيف

 . ةنيددل ًادج اليمج اراظنم اهالعأ نم ىرتو «رخآلا بناجت امهدحأ ناريس
 يلخادلا ةسينكسلا باب ةلابق ةرانملا يلي امم نحصلا رئاد فقس ىف تبثت دقو

 : ماكو « 0000 7 نسو « ( رصم كولم نم ةيده هنأ لاقي ) حاسمت
 ماحللاو . ةلادعل اصعلاو : ةوقلل _لرسلاو 7 يورنلل زءر حافلا نأ نولوةيو

 ىزذم تاذ تناك نأ ىهو : هدح دنع هيحاصب فش يذلا يناسغنلا عزاولل

 . انه اهعضول ىنعم مهفأ 0 00

 هتماخف ريدقت كنك يذلا مماملا ناكم ثينب ىتلا ةعماجلا ةسينكلا ت

 للصم ىقداصام ل أرعضو 00 هيلع تناك اممو هترانم 6

 ل 0 : انو عرف كناوقرا نيد سورا رطل ةراذلا تاكا
 بهذلا ..:زرم . ةرئاد رهاظلا هيناج نم هطسو فو اك ةليمج شوقن هيفو

 برعلا ؛كلم همامأو.. هئاصح. ىلع دئاتيدرف ٌةروص اهف تشن يواضيب اباكش



 . هناكم ةسينكلا هذه ءانبو دجسملا مده اهيلا بسني ىلا هتنبا ربق راسبلا ىلاو

 بناج ىفو . هفيسو هجاتو كلملا رهاوج ايف تعضو ةفرغ ىلصملا اذه راوجتو
 انام يح وصخ فلل! كدررك فري ري يكد قه يرحل

 نم ةريبك ليئاع ةعبرأ ياخرلا هربق ىلعو : ةيراعتسالا اهتمظعو ةيراجتلا
 كللملا كولم ليام يهو : يعيبطلا هردق ىلع يناخرلا هشعن لمحت رمرلا
 كالمو هليتشق كلم : مهو ةينابسالا ةدحولا ابنم ةنركت ىلا عبرالا

 كواملا هله نا يشهدي و . ايرافات كلمو ترويل كلمو نوغارا

 ديدجلا ماعلا اذه روهاظ هدي ىلع نك يذلا طيسبلا لجرلا اذه شعن لمحت
 ماعلا لود داعسا هلك ايش نيبو ةدحنملا هلود ىدحا تحبصأو ,(اكيرما)

 ةعساو ةور نم الاب مثالا ميمج ىلع روهلظلا رود نآآلا اهل مت دقو . اهئاقشاو
 اهدالب ينام ةكريب كلذو : عارتخالاو ماعلاو لاملا ةوق يه ةوقو ضيرع هاجو

 ريغو لورتيو محفو ريدصقو ساحتو ديدحو ةضفو بهذ نم ةيلوالا داوم نم
 مك د دكر هود مياظعلا لجرلا اذهل ردقت اكيرما.تناك اذا يردأ الو كلذ

 ولازا موقلا نوكي نا دب الوةماخفلا ىف ةياغ ةسينكلا هذبف لاح لكىلعو
 لوح موحن ةركف لك ىلع اوضقي يتح « هتماخف ميظعو هتلالج عم دجسلا

 نا ىلع.ليثملا لك الثممينيدلا بصعتلا هيف ىرت امم : نيماسملا ىلا ةنيدملا عوجر
 ا: خيراتلاو نفلاو ماعلل ةريك ةدئاف هيف ناكل ىقب ول اذهك اخف ادجسم
 اهوبكترا يتلا طالغالا لسغ ىلا نآلا هيف اوعجر يذا| ةبطرق دجسم نأ وه

 . هلاعم ضعب رييغتو هشوقن رثس يف
 م رجب سن انك ىلا دجاسملا وأ دجا سم ىلإ سئانكسلا ليو نا لوقا انهو

 ءانباالا ىلا ءاب آلا نم لقتنتو « رهدلا لوط هماحتلا ةرثا ىقبت اب نيبولغلا بولق
 ايروأ ىراصن شرمتو ةيناهعلا ةلودلا بئاصم لصاو . دافحالا ىلا دادجالا نمو

 نيبدلاؤ هلل ابك دجاسملا تناك اذاو . دجسم ىلا ايفوصايا :ةسينك اهلي وه اهم
 اوحجني مل زياكنالاو . ممدبعت يف مهتررحسانا |ركرتي نا سانلل ريخف هلل هاك



 نا ىلع : نيرمعتسملا دئاقعل مه رثحاو ةقيرطلا هذه مهعابتاب الإ مثرامعتسا ىف

 رهزالا ىلع صاصرلا مهقالطا ىهو اهاسني نا بعشلا ديريال ةلْز رصم ىف مهل

 نحص يف ليخلا هطبر تربانوب نويلبانل ىسني نا ديريال هنا اك ةنتنلا ثقو

 . رصمل ملالتحا مايا نييئاسن فلا ىلع مهتروث رثا ىلع رهزالا

 رازاكلا

 قف ةةوفنم ةفساو هاو يتفللا ناكني نيك ءاج وه نهال( ةفاراكتلا
 ؛ نذلا نم الو ةفرخزلا نم ءيش ابيف سيلو ماخرلا ةدمعا نم نافص ابطسو
 ةريغص ةريح هيف شوح هلء هنيع يف باب ىلا لصوي زيلهد ىلا نيدلا نم ىهتنتو

 لك قكشلا ةعبرع ةيلاع ةعاق اهنود نمو . ةليمج ةيرهز اهي طيح ماخرلا نم
 ليخلا بشنملا نم ةبق اهيلع تماق ارم ١١ وه اهعافتراو راتما ةرشع اهنم علض
 ةليمج تاصن رقم اهيف ء ةيصح- شوقنب اهالعا نم ةشوقنم ابطئاوحو . عئصلا

 لكيف « ةيوبتلاو رونلل ةرششابم وجاب ةلصتم روانم اهالعا ينو . لكشلا ةفاتخم
 . راوزلا راظتنا ناكم تناك ةعانلا هذه نأ يظ ىفو . روانم ةثالث ةيج

 مافع باب ىرسيلا هنيج نمو « ريك شوح ىلا باي زيلهدلا كلذ يبتنيو ٠
 غلبت لخدملا اذه ةبجوو . راتما وحن هت عنصلا عيدبلا بشحلا نم

 ناهدالا ابالختت « ةليجلا ةيصخسا شوقنلاب ابلكو اعافترا أرثم ف الو رثماو

 اميرو . ةماختلا ةياهم وه ًارظنم ال لعج امم بهذلا/ تيششو دقو ةفلتحلا
 . اهاثم يف ةردان ابماب يف ةذف ةبجولا هذه تناك

 ىهو ةئاتلا شوقتلا نم ربثك اف ًادج ةعيدب ةلاص بابلا اذه ءارو نمو
 موقيابانح لمح ماخرلا نم ًادوع نوعبرأ اهم طيح ةأشمم هننتكت شوح ىلا يضفت
 «شوملا طئاوحو فقسلا» يف ةبرغلا شوقنلا ىرت انهو . ةاشمملا فقس اهماع

 شوملا اذه ينو . نيرتمو< عافترا ىلع ليما يناشينلا نم ةرزو ابانسأ يف دجتو
 . لابةتسالا ةعاق ىلا يدؤي, باد



 ١ ةورح ا تاقتراو لككفلا ةسرتسا رقملا ةءاق ترسم لابطال ةملقز

 عيدبلا بشالا نم ةبق اهماع تماق ًارتم ١؟ نعل قيال ابن علض لكو ًارثم

 رودلاب ةلصتم تانوكلب ثالث اهنود نمو ءاهناوج لكىف روانم اه نم منصلا

 رمرملا نم نادومع بابلا ةرج ادعام اهتابج نم ةبج لك يفو ءرصقلا نم يولعلا

 هذه فلخ ةعاقلا هذبب طيحيو . ةليمج ةروصقم اهيلي يذلا طئاحلا عم نالمحي

 املالج يف هلل تان نم ثانآ ةيالثلا ءاب مالاو ةبقلاو ةعاقلاو : مظع وم ريصاقملا

 ءارخلا نراهدالا ابلختت يأ ةيبهذلا ابشوقت لمحو ابتعتص عيدبو ابتماخفو

 رادجلا اذه كشهدي انيبف : اتهاب ناسنالا امام فقي امب : ءارضخلاو ءاقرزلاو

 ةلاخ لاك قلاقا كيرف ءهاطتو سال راذلل كينعتا كلط
 وأ ةناثطا نيكشي نأ ناكمالا سلف ةزجلاب و كلاش عيدي فقسلا كتئلتسيف

 . ةماخفلاو ةملظعلا نم ناكملا اذه ىفام رادقم نابلا روصي

 ؛ دابع نبا نمز ىف اصوصخ برعلا هيلع هأنب يذلا لكشلا للعرصقلا اذهو

 ةرانع لصتي ناك هنال « مهتدم يف هياع ناك ام فصن ىلع ناآلا هتحاسنأ الول

 راب نآلا انينيو كرا لباعربكلا يداواا ورم لع ةدويعولا بهثلا
 : نيماقلاب هبتلملا لوألا ورك كالا لا ةيلادنآ هنن أ قد ذيك قوش وا, ةغاو

 برعلا نم الامع مدقتسا كلملا اذه لاح لكعو .انل اهوددحي مل مهنكسلو
 نم كلذو هيف هعأ يذلا حالصالاب اوماق وأ رصقلا يف هانب يذلا منقلا اوثب
 ماا ةنس ىلا 1١60 ةنس

 ةنس يفو . اليازياو دنانيدرف نمز يف اضيأ ممرتو حالصا هيف ثدح دقو
 دالبلا يف ف تشب يلا ةيقبلا نم نينانف ةطساو سداسلا بيلف همي هحلصأ 5

 ىتح ةعيلش لا اينايسا نضر م مثدرط نأ كلذ دعب مهبيصت ناكو برعلا نم

 ناهعنلل يب نأ دعب رامس ءازج مثزازج ناكو : برع همسا ءىث نم دالب ا داخ
 هلثم ىنيبال يتح تثعطقف هذبب 5 ناك ةمظعلا رم هاراقف. قنروخلا رصق

 لهوا دهن اع فاسو هنا كوس جب الاون 0 هلك وب ةرينل





 بلع ةيليش ب ءا مسلا ةع اق



 دس "هس

 نابسالا لمعامأ : ضوعلا نم ءىش هيفو يدرف لمع هنأ الا اًيءاق ناكنأو لمعلا

 ! !ةحرالو ةقدش فرعيال يذلا ىنيدلا بصعتلا هيلااعد اهماهب ةمأ دض وهف

 هماظن“ ىف :ًادج مظع ناتسب ىلا يهتنت رصقلا لخدم نم ىرخالا ةهلباو '

 : ارم ١" ١ اطوط مالا م ةعساو ةرب# هيفو روخزلل وهو. لاع ةنضعبو : ةسسثرتو

 .اهومسيو 0 كالا ا تناكو : رسال « ًارتم 14 اهطرعو
 ش | ش . .  ةكربلا

 3 8 0 يتلو ةفاكرا 5 دع 5 رف هولا اولا نانا امأ

 دو اهوط هلخاد يف نال ةريخح يلا لو ريضقلا ءاثب ىف باب هبو . ناحوز

 2 يدشارم يلريخأ دقو : ءاسنلا | ماج ىو راثمأ وابو وار 6

 ل 1و فرب كون هون فقرا را رلإل هتعرف ميم كاك

 . نابمالا كولم ةدم فيطللا سنإلا اذه نه اهيف محتست تناك

 سوالب رص

 ةنلتخم نامزأ ىف هتثرو همناو 1455 ةئس وردب نوالا رصقا اذه ءانب أدب

 بدق ود هما لكفيو ةنررقلا ةلئادلا وده وم عار كلن كلااوقو
 . عئيج تيشو يذلا مخنلا رصقلا اذه نع ةلكبتك | نأ دوأ تنكدفاو

 ناولالا  ةفلتحما اهتاح يف هفوتس تزر « ةيرعلا شوكلا ةيلخادلا هطئاوح

 يذلا :رازاكتلل رايز قبس الوأ ءراصبالا نشهدت ىتلا اهتسانند نسي ناهدالاو

 ةل رضقلا اذه يف ترز يأ ىلع . فصاول فدو:الو 0 ةلك هدعب قبب(

 بتكحلا اهسال . راصبالا شهديام ةنلتخلا شوقنلا نم انمفءاهباو تاعاق

 تناك مايأ «نانلا ىلع اف نوضقي اوناك مياعلو : 0 ةعاقو يصوصخلا

 اذهف ةلجلابو .. ءاسؤرلاو ءارءالا هاف نيب ةيئابا بوعشلا ىلع مكحالا

 ف َ هفوقس تأ لول | كد شوق ىف ءاود ناو :ةغانصلا تان نم ةيآ رصقلا

 هتقبط يف هلك اذه : ايرقت نيرثم عافترا ىلا هاتئاؤح وكي يذلا نيعلا يناشيقلا



 هن

 . دحأل اهترايزب حمسي الو لزنلا برب ةصاخ ىف ةيولعلا ةقبطلا امأ'ء ةيضرالا
 يف ودارعلا مالت ىلع وهو وداربلا عراش ابحراخ نم ةنيدملا عراوش مأو

 ىف سانلا اهدبصس ىلا تادهزتملاو يي وابقلا نم 1 1 هف ىزت : ايرقت ديردم

 .صلاخلا ءاوهلا ىف كانه لياأ نم رطش ءاضفل صوصنلا ىلع فيصلا مايأ ءاسملا
 طيسبلا اهءاشع لوانتثو هزيتملا نم ةيحان ىلا سا مهمم ةلئاعلا ىرتام ًاريثكو

 ةحئم٠ ةليم ةوبق هيف لخدأ نأ تدرأ ينأ ًادج ينبجعأ اممو . اهعم هب تنأ يذلا

 هنم تمهفادع ساما ىضر عاف ىأر غوت اميس ليش امو ةيج لك قف كفانملا

 عونلا اذهب بحعم ان ار تالا هدرفع لجر اباخدي الو تالئاعلاب ةصاخ اهمأ

 .ىتلاو ةقلطملا ةيثدملا تاقآ ميمج نم تالئاعلا نايك هب ظنح يذلا باجحلا نم
 هتدقتا ام وهو ارشقم عابب يوشلا نيتلا ةبملا هذه ىف تدجو دقو . امل دحال
 هذه ىف ابم ىنتعم ريغ ةيحصلا لئاسملا نرأ رهظيو . بابذلاو بارتلل هضرعتل

 دقو . ةنفعتيو ةبطاد نوكتام ًاريثكو ةبك انلا نوعيبي مهتيأر دقق : دالبلا
 ةهحر الو ةقدث ريش نء اطازدو اهجرع عم تابرعلا نم ليك ةرم ريغ تدهاش

 ا!اهل.مونيداكي الوزبماراجن ابكر نيلجر ةرم نم رُثك ا ءارحصلايفتيأراك
 قيسلتلا ليح 2 ءافع ناتسب وهو كرابلا ىلا يهني ودارجأا عراشو

 ام عا والا فلا لخنلاو جنرانلاو لاقتربلاو لفلفلا ادا هيفو . قيدحتلاو

 ًأصوصخو ةئيدملا هذه يف شرا رثكمو. هحضن م الف را ناو دالبلا هذبم رشال

 .داسم ةرشاعلا ةعاساا ىلإ ًارمتسم لازال يذلارألا لتتو بارغلا ةمانال ازجراخ

 مؤاشتلا ىلا نو استسي ةماغ ةغصب سل دنالاو ةصاخة غصب ةنيدللا هذه لهأو

 ةدب رجلا تان وكيلا باغأ ىف ىرث دقو . برعلا ثاريم نم اءبمظاو  لؤافتلاو
 نوب تا رولا فارواتا را نو.تبم مثو . نيعلا رييثأت م :1 اطوط لع لغنلا

 دحتف « ( ليرنأ ) ىف ةنس لكنم سدقملا عوبسالا ىف ديعام ةيادشاو
  ءاضي ةصوصخ سب الع تاداجتاعاج امودصقي اهمةطيحملاتاهملا عيمج ناكس
 «ناولالا ةريثكلا ةيريرملا زيراطتلا نم اهريغو تابصقملاب هكا ري بلاقلا
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 ةبهذم ةلمم ءارذعلا ةروص نياماح يك كا اوم ةثيبم قيرطلا يف نورخسيو

 ةسينكلا ) ةيئاردتاكسلا ىلإ اولضي ىتح نوبعللو نرونغتيو نوصقرب مثو

 اقاوسا مل ىرت ءانثالا هذه يفو . مايأ ةثالث ةكرملا هذه رمتستو « ( ىربكلا

 ىرتو . هفارطا عيمج نم وداربلا فنتكي يذلا مساولا ءاضفلا اذه ىف اهتوبصني

 لاكشالا ةفلتخم مخ وأ بشخ نم نك اسم ةيجلا هذه نم ةطقت لكف مل

 ةعراص ةنكمأو صقارمو نائم كانهو انه ةقطنملا هه يف ىرتو . عاضوالاو .

 . ةئيدملا ياومارتل يبومعلا زكرملا وه داربلاو . ةفاتخي هالمو تارثايثو ناربثلا

 اكيرماو ابوروا حايس نم فال الا فالا تقولا كلذ يف ةيلبشأ دصقيو

 لكب الا اعرارش ىف يثملا ناسنالل اهعم رسسيتبال ةجرد ىلإ ةئيدملا مهم ظنكتف

 نى اهوا تادنكرالا ف مهتماقا لحم وأ مهتييم ناكم نوزححي مهو . ةقشم

 هيفام لكزيهجتب موقت تاكرش كانهو . رثكأ وا نيربشب تقولا اذه لبق.

 . ابوروا تاهجنم ةهج لكيف ةرايزلا هذهل حابسلا ةحار

 كرابلا نيبو هنيبوء١ة<ة:ل اهجراخ ضرعم ىف نآآلا مقت ةنيدلا ةيدلبو

 وهو ينابسأ مسق : نيمسق ىلع ضرعلا اذهو . رييكسلا يدارلا رهن نم جيلخ
 يف يآ فارطالا ةعساو ةرئاد فصن كرابلا ةهج نم هلكشو « هتماشف يف ةيآ

 ناولالاو بهذلاب ةشوقنلا ةعيدبلا ةيبرعلا ةءانصلا رم ابك اهتيجوو . لاججا

 (رصقلا ) رازاكلا يف ةدوجوملا ةيبرعلا لاكشالا نم اهوذخا ىتلاو ةفاتحلا

 6 يجول هدي وسب نشرملا عادم ىدرتاع لا ةدعألا كو فرش

 تامع ىتلا يناشيقلا لاغشا اما . ميافعلا سوقلا اذه يلب ايف ءاسفيسفلا ةعانص رثكت
 نم ءىثف اهمانيزبردو اهاالسو اهيضارا نم جيلخلا اذه ىلع ىتلا رطانقلا اهنم

 لكشرلع نانرانم سوقلا اذه يفرط ىلعماقدقو . فصاولا فصوديف راحي عادب الا

 . تاضورعملاةريثكما قاما مسقمةلخاد نم مسقلا اذهو . ةعبرملا ةينالسالا نذآملا

 اهضعي لصفتم نايم. ةلمج' ىرم بكرم وهو يناكيرماف يناثلا مسا اما
 1 ينرعلا ماظنا| ىلعو رظنملا ليمج هجراخ نم اضيا وهو « ضعب نع
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 م رشن لاح دالبلا هذه يف لازيال ةعيدبلا ةعانصلا هذه رثأ نأ ىرت اذه نمو

 . هداجالا لكن فلا اذه هيف دوجي ثيحب ةقدلا نم وهو . رظانلا رستو رطاخلا

 خي راتلاو ةراعلل ظ

 كولام سلدنالا ثمسنقاو « ةبطرق نم نيرماعلاو نيرومالا ةلود تلاد ال

 اليمج ًاركذو اليثأ ادجم مهطود بابش ىف مثو ميشال نور اونخاو فئاواطلا

 اهيف ناكل ةيليبشا مدالب ةمدقم يف ناكو . مركو لضفو ماع نم مل ناك مب

 نيذلا دابع ىنب نمز يف ةرامالا ليلجو ةراضملا ععانو نازمعلا عساو نم

 ناكدقف مبكولم ردنا دمتعملا مايا ايسال . مهتلود يف بدالاو ماعلا قوس تجار

 . اناطاس مهمظعاو « امرك مرثكاو ءايه مربكأو مرح مهعسوأ

 « ةئلتخا مولملا اهيف نولوادتي ةيدع تايدتنم سلدنالا مصاوعي ناك دقلو

 نوافت#ي اوناكام ًاريثكو . مهكح رئاود يف اهرشن ىلع نولمعي مهكرلم ناكو
 مثزازعا نكف ."مهّمعأ نم مييلع نوضيفيو ءاماعلاو ماعلاب ةصاخلا مهسلاجم ىف

 . مماقبط فالتخا ىلع سانلا نيب هرشن ىلا تعد ىتلا بابسالا ركأ نم ماعلل

 ٠ نافرعلاو ةياردلا ىوذب ةصاخ ملعاتالاجرب ةضايف مهمدم يف دالبلا تناككللذل

 قرشملا ىف مبءاعو مهاضف عاذ نم نوريثك اهتفا يف رهظ ىتلا ةيلينش' اضوصخو :

 مل نودقعيو قرشملا ءادع رباك | نومدقتسي ساذنالا كولم تناكو . برغملاو

 ناكو . مهام نيزربملا ىلع مثءاهأ نوضيفيو مهدالب ءاماع عم ةرظانما سلاجلا

 هنو اذتيتايدتنم طل تناكو.. مهتءاعو مهكصاخ بدالاب نؤلغتشي ةيليبشا لها

 لالا وه اك مبامع نم مهتحار تقو يف اهبلا نوجرخي تاعزشش» ملل تناكو .اهيف:

 نم :ثيردحلا نم مل قازام لك اهيفنولدابتي اوناكو . ن آلا ةندمتملا دالبلا ىف.

 :'ثيدحو يدق ١

 يداوب هباحصال :ةغزن دعا رعاشلا نوبهو نب ليلملا دبع نا كلذ نمو

 فيعط ميس به بورغلا ىلا سمشنا تذد اذا ىتح مهموي اهيف:اوماقا: ةيليبشا

 ش : الترم لاقف ءاملا هجو نضغ



 اذ
 تورز ءانقا سعب ]| تكا

 : حابذ نب ىلع لاقف ٠ اوزيجا هباحصال لاق م

 دمج و لاتقل عرد يا

 . ةبمدبلا هي ثا أم غلباو نسحاو قرا نم اذهو

 هل لاقف باصق ناكد ىلع رم رام نب ريزولا ناةماعلا تابيدب نى >ا نمو

 5-2 لوزب“ فنرافرخلا طابس م

 :هروذ نم باصقلا هباحاف

 اولوز هنم“ نيسافملل لو

 ةعرس ملعي نا  داراف غابصلا عماج- رب ناكد ىلع رم رام نبا نأ اهنمو

 ا لنا نفاع نقك رانا
 هس دكئزو دنز نيام

 :هروذ نم غابصلا لاقف
 دصو لصو. نييام

 . همساب هيونثاا لوا اذه ناكو هلاجيرا نسح نم ريزولا بجمف
 هتعاندب نيلغتشلا يفر وص نكي مل سلدنالا يف بدأللا نا ملعت اذه نمو
 . سانلا نيب اماع نوكي داك لب

 دابع 9 دمتعملا عام دقف : مهتاعمت# يف ةصاخلا نع اًميذ كل ركذن انهو

 : لاق يعاذلاب فورعملا س اجلا قوذ دوعسلا: دعس ةفورعملا ةبقلا يف ايسق

 بس يهازل| قوف هيي دوعسلا دعس
 ديكر باول ىرهاكلا راهعناو

 ىهاسنتم هلسخ ىف.اهالكو ْ

 هانشالا ع انلهلا ىف لج دق د# لثل انكس ىدتغا نمو

 يهاوذ بولعخلا .نمهأدعتمهدو هءاسش ام اميه غابي لازام
 ٠ . اهفرظاو تاهدبلا:فطلا نم يرسل |ذهو



 بالو 05

 هئامدن نم ةءاج يف ةيايبشا رهاظب ةهزنلل جرخ رءاع يبا نبا نا اهنمو

 ابنم تزربو تءنيا نيت ةرحش ىلا اًقباس هسرف ءاحف . ليخلاب ةقباسما يف ذخا 9

 نم هقأل نم ىلا تفتلاف . اهالعا ىلع تتبثثو اهتباصاف هاصعابلا ددسف . رم

 : اوزيجا لاقو هياحصا

 عاقل قوق

 | : هروذ نم غابصلا عماج نبا باجاف
 ىهع ييز ةماه

 . ةيلس ةزئاج هل رمأو هثرمدب ةعرسل دمتعملا برطف

 فيكو بدالاو ملغلاب مهسلا# ىف سلدنالا ءارعا ةيانع رادتم منا ذهنمو
 مهنياكت وا مهاوقا ةزاجا سانلل مهبطب حئارقلا نوذحشي هللا مهر | وناك

 مهرايد ىف ماعلا اشنف : اهيف نيزربلا نوزيجيو « نؤشلا نم نأش ين مالكلاب

 .لاجرلاوءاسنلاوءريكلاوريغصلا تامش ىتحمهدالب كاف ىف بدالا سومش تعلطو

 يف رعشلاو هموع ىف ماعلا قر ىلع دعاسي دابع يب مرك ]اك دقو

 .سانلا ممدصتي نكس 6 بسحف م ب ةرئاد ىف كلذ 'ئ 0 و 6 راح

 0 ردصاقلا ةبمك مهتدم يف ةليبشأ تناكف : قاف 5ك عييمج نم مه ادع

 . راكتبالا سومّشو ؛ ركيفالا يرارد اهيف مل ملطن : يتلا ع ءامسلاو ؛ نيديجما

 هلا دبع نع بهسملا يف يراجملا ظفاملا هرك ذام كيلع صقا ناب يفتك |يناو
 نب فسو نيباسلا ريما عم وهو دايع نب دمتعلا تدصق : لاق يذلا مهأربأ نب

 : اهنم ةديصق هل تءفرف نابسالل ةروبشملا هتوزغ ىف نيفشات

 داعباو ميورتي يومر ثراو ٠ مهماحر ىف ايرس هلا حورال
 دابع نب نك ضعب الا شطع نمناك ام ىلع ماقس الو

 دازلك رافسالا ينو منتلا سلا“ ٠ ٠ ابعت تلزام ىلا تام ركملايذ

 يدانلا لحج يف يلأ وماي هأدان نمل هيضتري اذام يرعش ثيلاب

 يف هبلع ردقأ تسبلذ كل هيضئرا ام امأ : لاق ثيبلا اذه ىلإ تينا 7



 : شيعا ام يلاطعاف هل امداخ رماو .نامزلا كلل يضترا ام ذخ نكسلو « ثقواا اذه

 ةيلطا ةدش ىنتلدو . تامغاب هنحس ىف هراز نم تنكو ل ىلإ هتادئاف نم

 13 و ع ايلا لع تك داس لكل قفاعملا
 لئابقلا يف هفورعم اوجست الو هسا اونستاليرستلا اونحست ناذ

 : ©« هانحس كللذل » - تيبلا تن تدجوف مايا دعب ةباتكلا تدقنت م

 اديصت ايف ماغرضلا هديصص# هزاب ديصلا ىف ماغرضلا لعجي نمو

 ةلمج نايقعلا دئالق ىفو . ةيلاع ةناكم ىلا لصو دقق هينبو دمتعملا رعش اما

 مم .دعصي رثثو رعش نرم بدالا يف ميبهك وع رادقم اهنم ىرت هنم ةملاص

 ميعنو هفرلا نم 7 هنم فرعتتو « باتكلاو ءارعشلا متاعا ىوتسم ىلا

 ْ ْ ْ مبكح ةنم ناطتانلا

 ةيندملا 57 و. ةيسادنالا مصاوعلا ةمصاع دابع نبا دم هليرشا تناكو

 ليثقا ةيمو.علا !مالحم ىفو روصفلا يلاعو رودلا عساو و اهمهف نراكذ . ةقازاا

 مهرعاش لوقي ابضعب ىفو . ةئدمتملا دالبلا ىف ن ل لاملا وه مك ةيرءرملا

 ا يهانت  ديجم ودذت رمرم ةيمدو

 ضاخلا ماجواب تملأ الو اليل> فرعت ملوداوامل

 ٠ ضارم ظاسملاب انميتت ركلو رجح اهنأ لبو

 لعو جييسألا قاع وصخو تاعانصلا نه ريثكب ةروبشم هليبشا تناكو

 ناكر داعى هدم انارع ا . عستا يف :ا| ءانيلا فرحون ذسلاو ةحلسالا

 ءاملا لوادج اهمحاوت ىف باسأت  رامأ تانجو نيداير ضاير ابك امهحاوض

 نع ةلك كل ركذن نأ لممن انهو ءانطاو رورسلا ةيدنأ اهئاجرا يف دقعاتو

 ::دابع ب كرات

 مهم خب هم لوا ةريملا كام وتقل نإ ناهنلاب دابع يب بسأ لصتي

 هلضفل . هنويحم سانلا ىراكو . دمتعملا دج هليبشا يضاق دمه وه سلدنالا ىف

 دالبلا لهأ هيلث | نأ دما لاوو هتساسس نسحو هيدأو هف رظو هفطل و هلدعو
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 هل ةعبات ةيليبشأ تناك و « ةطرق كلم دوم نب يلعتسملا ةرهس ءوسلا مهملع اناطاس

 دضتعملا هنبأ هفلخو , ه ؟م# ةنس تام ىتح ةيلييشاب لزن و . رفاظلاب ىمستو

 . نانبلا طبسز اك: هصخلماءناكلخ نبا يف هفاصوأ ضعب يف ءاج دقو . داع هلل

 ريب نم ءاشام هتيحس هتطعا دقو ثيدحلا قداص رطاخلا رضاح نهذلا يا

 بورضو هلاعفا عيمج ىف ديضتعملا رابخأو :لاق “نأ ىلا رعشلا ضرقو مالكا

 يف طاخو « نهذاخلا يف عسوتساف ءاسنلاب املك تاكو ءةعيدب ةييرغ هتان

 . هلار اقل نم 5 هعلب م ىدم ىلا. كلذ يف ىهتناف « نيسانجا

 . هلوق ةقداد ةروصهصخش نع ”كرطعي يذلا ةضتعملا رعش نمو

 قيقد ميسللاو حابص هام اك ل ليلا نئجو انيرش
 قيقدف اهمسج امأو ضف اهراخي امأ راااك ةقثعم

 ش : هللا هخماس هلوق نمو
 ربهملا فطعتم لثم راوث تاذب .هتعطق اسنأ رنهبلا دس ليلو

 رهزلا نعماكسلا قشناام نسحايف . معنم ناب نضغ نع اهدرب تضن
 0 اكو « دمعلا ةنلو اع كللملاب ماقو ه 451 ةنس دضتعلا وتو

 .اداع ممترأو ؛ ادام مهماقعأو ٠ ةحاس مهحرأو ةحار يلدا يل كولم

 .ا 00 نايعأ نم هرمعد كولم نم دحأ بابي مدتج ل لامآآلا ةليقو . لاحرلا
 :هرهش نمو ذيع ارداش فيسلا ناك 00 3 ناكأمءابدألا لضافأو

 سارح 'لوق هرم هرذاحا امو ٠ ىنقمرت 0 نم نوف الو

 سارلا ىلعاعسوأهجولا ىلع ارش متحتونج كياكإل مترألا
 ىلا ةيطرق نم هاياظح لاسرا نع مْزع دمتعما نأ ناكلخ نبا ىف ءاجو

 عجرو نيعدوذ حبلا ىل ليلا لوأ نم نهرباسف نبعرشي نبعم جرخف ةيليبشا
 : : اهلج نم اتايا كشنأو

 اهلعم .رظاوالل يدب . ىتح ول لغغأ ليئاوت مهرباس

 .انجنالا كلت حابصالا دي ينم 0 ب موف َ تفقوذ



 اهتاذل رم اهل باطام هسفنل ىطعأ دمتعملا ناك اذاف لاح لكى لعو
 ماظعو ةمملا ا ةءاحسشلاو ةسايكسلاو ءاهدلاو لقعلا نم هيف ناك دق اوبر
 مهمظعأو ؛ ابأَز مذقنأو ءاكلمتقو يف سادن ل كوامربكأ هاجت ا نرعلا

 ملال لا رثأ يف برغملا كلم نيغشات ن نبا لخدت ىثخ دق ناكو . اناطلس

 نيؤشا“ نب هلسراف . ؛مك ةنم ىف ه هوما يف عقو نأب هرم ىعتتاو هرجو ىف فقوف

 نه برقيام وهو ةلئانلابموب ةفاسم امني ش هك ارم فار داب وقر كانتا ىلا
 . ام هسبحم ىف وهو هديق يف لاقاممو . ار وك واو

 اجرت وأ قفشت نأ تيبأ السم ينماعت اما يديق

 اظع الا مشممال هتكأ دق محالاو كل بارش يد

 اهودشن |تالوطمدئاصقب ءارعشلاءاثردقو. 4 ةئس هسبحم يف دمتعلا تامو
 : اذوأ ين لاق ةليوط ةديصقب هاثر دمصلا دبع رح وبا هرعاش مهممو هربق ىلع

 يداوع عابسلا نعتلتدع دق مأ يدانأف عماسأ كوالا كلم
 دايعالا يف تاك دق اك ابيف نكت ملو روصقلا نع تلقت ال
 داشنالا عضوم كربق تلعجو اعغاخكليرثلا اذه يف تئبقا

 نبا هللا محرف سفننا ملفعو ةءاجشلاو ءافولا ىف ءىش 5 ريك أ يرمعل اذهو

 فورصب ةريعال الا تك ذا كل أ ميلأو. رد 1 هرغاش هللا محرو دايع

 اقر نم لدبرو افي قمدتي مالا هدر نم قاهيسو ناادللا يلقتو قالا
 : لاقق.تامغا ةربقمع ةبضه ىلع هآرف بيطخلا نيدلا ناسا هريق راز دقو

 اهلا وأ لرم كلذ تيأر تارغاب عوط نع كربق ترز دق

 تاملدملا يلابلا جارس ايو ادي كوللا ىدنااب كروزا ال م

 ينايبأ هيف تداجل ينايح ىلا هعرصم رهدلا ىطخت ول نم تنأو
 تايحتلا تايفح هيحتنتف هزهم بضه ىف كربق فانا

 تارمأو هانا ةزاطاسعلا“ دام ةريتكار ابو هاك
 .تآالوضام ينرهدلا ىربال نأ يىدقتعمو ضام يف كلثم يرام:



 اميرقت فصنو نورق ةثالثبهلبق تام نمخش يف اذه نيددلا ناسا لوقو
 كاواملا ريك أ نم ناك دابع نءا نا ىلع ليلدريكأل ءدب ةيإا هيلع هل ثسيلو
 لتق ببسي و » ةلجلا هذه ىلع يلعلا حفن نم يناثلا نجلا يفءلطي نمو . مهمافعأو
 نب دمتعملا ةلود داسف يف مسأقلا وبا هلبأ بيست يزوح لا صفح ينال دابع ىبب

 رثثو ةكلم لازآ نتن نيثققات نا قو نينمؤملا نيمأ هلع ضارحو داع
 ةنوشالا ديب ىضق مظعلا كلما اذهنأ ري < « هلا هدر ةهكلله بيسو هكلس
 . ةئيندلا تاياشولاو تاباعسلا ةيحض ماظلاو







 تاناونج

 ةسماخلا ةلاسرلا
 ةلئانوغ للا ةليبشا نع

 ىقرشلا بونجلا ىلا هجتو احابص ةرشاعلا ةعاسلا :ةيليبشا نم راطقلا ماق

 رضخلا جورمو روفاكلاو نوتزلا تاباغو عرازملا اهيف رثكت ضرا يف
 ىقتاح ىلع رثكي دقو . نوملو نيتو جنرانو لاقترب نم ةكانلا راحشا اهلختت .

 ةءارزلافلاح لك عو# طرقلا كوشو ةلخا تابنو رابصلاو يوشلا نينلا قيرطلا
 يهو .امهيلا امو لوفلاو حمقلا ف رصحتتتابمأ ينعا : ةيفيص اهنم ربك | ةيوتش انه
 . يغيصلا ماظنلا اهياع لخدي نا لبق اندنع ناضيملا ةعارزب ءيبث هبشا ماع هجو

 ماظن برعلا ةدم اهيف ناكمنا دب الو ةحاسم اهضراو: ةديج ةهملا هذه ةيرتو
 يهو « عرزلا ليبق ةدحاو ةرم الا قست ال اهتعارز تيقيو ممدعب لها يرلل

 نم انتءاج ةيمستلا هذه له يردا الو : ةيلعبلا ةعارزلا اندنع هنومسي أم هبشا

 ضرالا ندعم كماما فاتخيو . ىرخا ةهج نم وا كبلعب يف ةعارزلا لكش
 هيف نوعرزيو ايلفط هارت اروطوءبنعلا مورك هيف نوعرزيو ايديدح هارت ًاروطف

 نامرو ىرثكو سمشم نم اهاونا رثكت قرشلا ىلا تبرق الكو ءةكأفلا
 خيطبلاو رضخلا هيف نوعرزبو دوسأ اهدعم ىرت ةرانو . حانتو موخو

 - . امبعون يف ءيش ىلحا نم اهو نووانلاو

 فر لك يللا قل ١ ايه سم انوع لا هنن نوتملاو
 عمو اند ةقيضلا تاكرشلا طوطخ تاز ءيش هيشأ يهو ةعدق 0 رع نال

 «تاعاس زشع نم رثكأ1 يف ابعطقي راظنلاف ًارتم ولك » مح اهنيب ةفاشملا نا
 تاليا نيو اردهج داما هيتس لك ذر وع ها سار
 تاطحلا ىف ىرث الو . رتمآأ قيرط نم وأ هقيرط نم تآ ناث راطقل اراظننا
 ةبك افلا نم ايش مسيبي نم دج قرشلا ىلا تهب اكو . بلاغلا ىف ءاملا ةعاب الآ
 لك يف ناسنالا هيلا جاتحي ءيش لوا وه انه ءاملاف ةلجلابو . ةطحلا جايس جراخ
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 «فيصلا ةدموفينحأدج برشلا ليلق:يبسحأ تنك دقو . ةرارخلا ةدشل تقو
 . شطعلا ةدشب و قولك برقا . فومرتك ١ تادا انه ينكلو

 قونعي ساننلا ىرش  ةرهتلاو قلنا ايعاس ةزارألا ةذك شد دقو

 دالبلا يف ًاردان الا هارت الامم « ةالاننم ريغ نم * قيررطلا ريخو يقيرطلا يف ًاريثك

 .٠ لاعسلا رثكيف بعشلا جيم ىف ايس نوكي دق لب «ةئدمتملا

 ف ةلان رغ نم ماك يذلاراطقلاب انراطق لباقت روهظلا دعب ةثاثلا ةعاسلا ىفو

 ةهملا هلو اه هم54 ه8 1 ملاطقا0انكا سلدنالا ةضور ايمسا ةطحم

 نوئيزإلا تاباغ ريغ ى :رب ال ةهجن ىلا ايي هنا انكر ظنلا نال ءابمسأ :نم بيصن

 اناس عضرأ بصخأ يه ةهملا هذه نا كش ؛الو « رضخلاو هك اناا جورمو

 -  .راملا ريظيو ندللا اهف رثبكبت كلذل : ةيبونجلا ىلمسولا

 «هّللا ديعيأ» اباعاو ممقممعاع ةنيدم ىلا انلصو ةعبارلا ةعابسلا يو. ا

 ازرشملا ةرزجلا ىلا رخألاو هنلام ىلا رعا نارخأِكاطخ عرفت اهنمو

 . قراط لبجو

 ةعارزلا تأدتبا  ةطانرغ ا 0 50000 50000

 1 0 ةرثكب رهظت. ءانآ ل وادج انل تدبو ؛ هلكيداولا ضرا ا

 عقتال ثي 4 : راسيلا نم وراد رمو نينا ن م ليل ربم < مدعي «زروغجم اهضغبو

 يقلل و ا ةرذأا اهيف ىرت ةرهاذ ضايرو ةرضان جور. ىلعالا نيعلا

 : دالبلا هذه يف ادج صيخر وهوريجلا هاكشب ىئافاملا ناخدلا و ةبكاذلا راجشاو
 ىلع رجحت .لازتال ةيروتيسدلا ةير لا ةيركنلا ناقت نايوطناعو
 داريا نم لاقت هتعارز نأ ليف .ناف . .ناخدلا ةعارز ,يف رصع سانا 1

 هرسخم ام.ةءوكحلا لع صوب هتعارز ىلع ةبيرض ضرف ناكماب اناق كرامجلا

 ىتلا ريالا باحصأ اصوصخو يلاهألا ىلع دوعتو جراخلا نم هدورو مدع نم
 هعابسلا قو. هجاتثا نم اهموجري نلزي ال لا دئافلاب هتعارزل.الإ جاصتالا

 , ةطان رغ ىلا راطنلا.لصو.ءاسم ةئماثلا





 ءاربجلاب يجراخلا دحيسلأ ةهجاو



 اغرناطة 

 ادام لاس تفاعلا راق رهو ىرالا لايقل نة هب
 اهيا فان ىذللا نادك اهناقو نست كلا مح نذل "اعل هدو ا ذاقول
 يضارالا نمو دام ينوري يذلا ليش رمم اههونج ىفو . يطا اذه نم برعلا

 «برعلا اهم اهتريسينلا عرتلا ةطساون' كالذو : ج رملاب |موحسي يتلا ةليمجلا ةعساولا

 يتلا ةهجلا هذه ىف هتفيظوإ ن آلا ىلإ مئاق قهو '. اهيف ةوأشنا يدلا .يرلا - |
 يف يطموقلا لكشلا ىلع ةعدقلا ةنيدملا ةينبأو , اينائسا ذالبا نصخأ نم لارتال

 ءانيل مالفن نم ةحيبم اهيل لخد دسقف, ى :ركسأ/:اهعراوش امأ , ةقيضلا اهعراوش

 ةيليبشأ ف اهمم لقأ اهيف ةرارهلا ةجرد نإ وه'كالذ ببس نا رهظبو : ينرفالا ش

 تابافلا ةرثكىم 1بطيحصو هايملا يعرابح نم اهالخبتي ام ةزثكبأ.كلذؤ ؟نيثك ةبانرقو
 هي اذه ممون |داقون ريس مثىلع اهارب ينلاةعدتسلا جولثلا دقارموع رازملاو

 كثدحأ ناب'يدج وه ام ايف سيلف ةلجلابو .بارتلا اهيف رثكسيو ةفيظن ريغ ةئيدملا
 ردحنم ىلع ةعقاولا ةيألا كالت الا ! مهللا ةييرغلابالو ةيقزتشلاب ثبسيل اهمال هنع

 برعأ| 5 ةدم نم قابلا وه ريسفلا ادهو" نيزايبا نسق هتومبنيو رضقلا ىلإ لبخلا

 نن يشابه لوا ذفانملا اهيف يك ةناحو .ةي رع ةدوص هياء ىرت' يذلا وهو

 ةكرح ةئيددملا' قف ةعان رغلاو ةراحبلا ةكرح نأ ' رهاب .. لكشلا لام نم الو نفلا

 .٠ ةيعارزلا ليصاحملا ةزا ىف اصوصخو اهم بأي ال ال
 ناك. ةءاجفلاو لالالالا ى ةياغن برغلا ةدم ةنيبذملا هذه تناكدقلو! ٠

 دالبلا ' ع نال سوفنلا نم ,نويلنم فصن نع نر والا يف. 0

 ددع مهمم لراكو . نابسألا دي يف اه وقسدعب اهملا ره سل دنالاب ةيمالسالا
 نأكو . اهنرازبز اهئام ةراكببل قشبد امي لا ار فورا نعل
 لو انفو نات“ ةثاماج ةلخو هلل ينل ناكني نيئاسبلا نم ريثك ابق .

 : بيطخلا نيد نامل



 هراذع ضايرلاو ليمج هجو هنأكض ايرلا هب فحت داب
 هرا هتاكملا روسملانمو ةداغ مصعم هيداو 57

 ناكو . ةلئاقدأ اجرب نوثالُو فلا هيف روس رمحالا ىبب دم اهم طيحي ناكو

 . ةيثا ١ تارايتلا ةوقب لالغلا نحطل هنوحاط نوالثو ةّنام روسلا لخاد

 . ةنيدملا يف ءىش رامون يا عدا ْن لاو

 ا

 لبج- ضح يفو ةنيدملا قرش ىف يتلا ىربكلا ةرئادلا كان لمشي وهو

 رصق قرشلا نم هالعا يف مساو ناتسب هلخاد رييك روس نع ةرابع ىهو : رباش
 يذلا يلاعلا رصقلا أذمل اذ رح عضو ل ىنعمال لفل وهو هعربععقانع فيلاريج

 يضقت ”ةطان رغ كوام تناكو . فيرعلا ةنج ةيمسي مهضعبو فيرا ةنج ىمسي ناك

 لبملا نم هيلا لزمت ىلا ءاما ناردغ ناتسبلا اذه لاختيو . فيصلا لصق هيف

 ىف هنأ ناسنالل ليخيل لي هز أك كانهو انه ارررخاطو عمسلو

 1 . ةليمأ ارسيوس نضانز ىدحا

 هيذ ارتم 95 هلوط مقتارم روس ةجرعتملا لبجلا اذهتاردحنم ىلع ماق دقو
 ليمب ىصقلا ءانب.نم ةيبرغلا ةيوازلا يفو . ءارجلا رصق لوح هلوط ىللع جارت ”4
 . ةرئادلا هذه يف ءاثب مدقأ ى م ىلا ةميظعلا ةهاقلا ىمو : ةيصقلا بوئملا ىلإ

 . ًارتم ؟ هعافثرأو الاف جرب جارالا هذه مثأو . لوألا ر الأ نب دمح اهأنب

 برضي مارج ولك ٠ ٠ هتتز سرج اهالعا يف عضو ةرانم ةبصقلا ىصقأ ىفو

 ىلوتسا يذلأ مويلا وهو رباني * موب ينو . ابك ةنسلا مايأ يف ليللا تاعاس لك
 انتا ةعانس# + ذا رجس نمرملا اذه يرش هبرعلا ىرماةطاز رغ لغ طوقلا هف
 | . اهريك أ نكي مل نأ متدايغا ربك أ نم وه يذلا مويلا اذهم

 3 + هيلع مضو تردلا دان ند وهو رك كاي وو اعسلا اذهل ضلع

 . ةئيدللا مسال ةفيطل ةراشأ ىهو : ةنامرلا لكش ىلع رجحلا نم ةرك هيتيج'
 0 رئاساتلز امو ؛ راع عضوو . ناكلراش .كالابابلا اذه حداصأ دلو
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 ؤه هيتهج ىلع ءانب ىلآ الضو نأ ىلا ليجلا ناتسبلا اذه طسو دعاص قيرط يف
 امو: ةطانرخ كو ةيمالعألا ةرقنا لع تح اننأ لاق نوكفماو ةدتكو
 ا 1 ربت قوس ىه ردا :بوطلا نع لاه روس ان راش لاو ىيدفانمانلز
 . فيلاريج رصق باب ىلا انلصو ىّح

 يرخالا قون دارا لك كاسه الا هلآ هانم وتك ربمفا اذهو
 نع ةرابع اهنم ناتسب لكو . ماخرلا نم ملالس ةطساون اهملا دعصن راتمأ ووةعضبب
 ابيناوج ىفو . ماخرلا . رم يهو ةليطتسم ةرييك ةزيح ابطسو يف ةليطتسم ةيرهز
 يهتنت روالبلا نم ساوقأ ةثيه ىلع ءاملا اهم رحفني ثحتف اذا يبا ءاملا تاروفان

 ساوقأت يأرسمشلا ةعشأ اههف تسكعلا اذاوك ةيحشم تاينب ةريحبلا طسو ىلا

 ىلا لوألا ناكنلا ىتيو..اذج عيدب لكشب ةريحبلا ىلع كانهو انه حق
 نيزايبلا مسق ىلع لامشلا ةهج نم فرشيو نفلا نم وق ىف هيف ليخ ناؤيا
 لصتيف يلاعلا ناتسبلا امأ . ءارخلا رصق ىلع برغلا ةهج نمو ( ةمعدقلا ةنيدلملا )

 زرالا نمةرجش ناتسبلا اذه يفو . ناوبالا نيبو هنيبف طسولا اماو . مرملا رصقب
 . ةيداليم ١4٠١ ةنس ىلا مجري اهرمع نأ نولوقيو . ةكسلللا ةزرا امومسي

 لاكو عادبالا يف يآ هنانج ةراضنو هماظنو هعضو يف رصنلا اذهف ةلجلابو

 نا ءارقلا تارضح وجرا انهو . روصم وا رعاشل الا هنصو نكعال امم قوذلا
 . ءارخلا رصق نع ةماكب مودحأ ناب ىل اوحمسب

 كة را رصق

 اذه ؟ نويحمت هلو نوشهدت هنم يذلا معلا ءانبلا نع. نولءاسنت مع

 انل لهو . مايالا رمث ىلعانل ًارخف نوكيل مايالا ةيلع تبا يذلا ءارجلا ا
 يخيراتلا رصقلا كلذ وه اذه ممن 77 دادجالاوءاب الآ لمع ريغ هب رخفن ءيش نم

 هذهةبسلل كلذ نوكي دقو6 ها رمح هبثرث هيلع ىب يذلا ليلا نالءارخلاب ىمس دقو ( ) ١
 تم +١6 عافترا يي ليج ايس ا أ رجلا تثيألو ٠ .جوأ وقو رخال ب ىلا رودعقلا

 .٠ ةنيدما ةيضرأ نم
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 ريغهنم مهفا مقال . ءيثب هنعم كتثدح ينارا الو ًاريثك دنع كشدحأ يذلا

 فصوب كت ذ ىلا« هب رقا لاح لك ىلع نكسلو ٠ هتغانصض نيسحو هتماخنب يناجعا
 لابقتسالا ةئاقو ناحيرلا شوحوعابسلاشوحو « مكحلا ةعاق يهو: هتينبا 3 ل
 ىلا يهتنت. ابك تناكو . كاملا ماو كالملا دج مث « ءارغسلا ةعاق اموسيو
 : يلم وقلاماظنا اى هرضق هناكم ينب وناكل راش هلازاف . ةيلبقلا هيج نممرملا صق

 «ثينارحلا نع ادوع ©” اهطي#م ىلع ماق ةيوامس ةرئاد نع ةرابع هطسو يف وهو

 بدم فقس ةذمعالا ىلعو اهباع زكستري طئاح ابيرقث ابنم زاتما ةنسخخ لعو

 ف يعقاا 1 مى لا هبشي ناثرود ةرئادلا هذه ىلع لكشلا

 ن آلا هماعتا يف نولمعي محو هيحاص ةدم

 ريغ وأ ةرشابم لاح لصتتت يلا ةيرعلا راث 1 ينبام حرشب مك

 ناو لاخلا ن + تال سلا ذل ناكل راك سعت ةيلاقلا اهترح اة كاس

 . ةماخفلاو ةمظعلا نم واخي ال ىلخادلا هاكسش ناك
 مهم ةلم يه لب رمحالا ينب نم دحاو :صخشل تيا ستلا اذه ةشاو *.

 يف ةياذ هرغص ىلع وهو ىجراخلا اهدحسم ابام ناسلالا دهاذر ام: لوأو

 ناكل راش ةدم ةياكل ىلا موقلاهلوح دقو . لالا ىعتتنم يف هشوقنو « ةماخنلا
 هانز سيلا ةاككلا نم رخو نقااقغا ردم نا ريغ ككاو

 بارع طنا ناكل :نيكرؤلا طه لاثواو نال دعا ومدعشا اذهد
 جاعلا نم هبارحمو . ةضفلاو بهذلا نه هب قعام ةلج يف ةعصرم توقاي راجحا

 . .( كلذ نم يقرأ م ىنكلو ) سونبالاو

 نيرتلا رشا وان ل والا فسوي ناطلسلا اها دقق لدعلا ةعاق وأ كلا ةعاق اما ٠
 رم نب رشع اهتلفتراو ارتم ١ةاهنمعلض لك لوط لكشل ا رشعمب|رلا

 ديةروصاهفو . ًادج ةعيدب ةيصج شوقنب ةشوقنم اعيمج اهطئاوحو ارتمعفصنوأ
 .ايندلا يف ةداعسلا حاتمملدعلا نا ىلا ةراشا حاتفم اهراوجمو ءامسلا ىلإ ةعوفرم
 بلاغال » «هللا دبع يبا انالومل زع» اهيف ركب يرو تا انك ايدو ةرظألاو







 رمل

 هلوط ىلع ةيماخر ةدمعا ىرسيلا هتبج نم ليوط وم اهجراش نمو . 4 هللا ال

 موقااهيفعضو دقو راصبالاب ذخأيو راظنالا شهدي ءىث ةيبرعلا شوقنلا نم هبو

 . ةطان رغ ىلع مهئاليتسا ىلا ريشن ماخرلا نم ةعطق ىلع ةينابسالاب ةلك ًاريخا

 [واذعاو اناا يف ىرعرلا مثاوهو : .عابسلا شوح مكحلا ةءاق يبرغ ىلاو

 7 ءارتم هم“ ةصرغو ًارتم 5866٠ هلوطو ءمامل ةكس هلع ىف

 بسانتب تعضو « رمرملا نم ًادوم ١54 ىلع تماق كاويفب ل ههو اعلا نم

 اهابانع ثتشقت دقو « ةعيبرأ .ةعبرأ وأ ل و نينثأ نينثا ًادج ليه

 فو لامجاو عادبالا يي تبا 5 ةيهدنة ضخ نقوم اود نم نم .ىتلا طئاوخلاو اهتئسو

 هرطقو لكشلا سشدسع اهتحص قير ماخرلا نم ةيقسف شوملا اذه طسو

 ناتثالا اهصقش قرزالا ماخرلا نم ب ١؟ هلمحتو عام ةروفان هيف رثم ١6

 نم ءانملا لزنيو ٠ 0 ليثقلا مرحتل ًادوصقم كلذ ناكام ؟ذو . اهتعانص ىف

 5 ع تايقسف عيرأ ىلا ريست ضرالا حمطس ىلع ةيماخر راج ىلا ةيقسفلا

 0 .. يك اوبلا جراخ نم عبرالا 0

 056 ةدحاو ا نانعاق ةيقسنلالا يلب امم شوملا اذه ) 7 فو
 م اهراوجل مكرم اهب ناكو.ةلودلا ءارزو نماوناكو.. ١( 1اس

 - هللا دبع ىفأ ناطلسلا دي ل عرصم انهم ناكمنإ لاقيو . محلا ةعاق

 م ةجئرفلا ة لامع ميماهتالر منال ب و

 ةاوقاوعادزولاو ةاضقلا مهنم ناكو ةطان رغ يف ةليدد لإ تالئاعلا ربك | نم جا رس و ناك(

 تنب لا نايسالا مو اهياع 53 امسالا ءاليتسا كعب ينم 00 ةبطرق نم عباصأ ناكو

 يف ةيفح نادمتم 5 جاارس يني دحأ تبحأ دت ةميف وأ ةمهاف ابهسإو يالا ىب كولم دحأ

 ةدوحوم لارتال نب ولع ةرجش تدك ب بمحلا ةعول نالدا تو6 فيلارتح رصق ناتس نه ةيواز

 بطن اه رمأ ناطلسلا مايو 5 يملا ةرعشب 8 وعسإ [ذه اتموي ىلاو ©« رصقلا اذه ةقيدحن

 تيمس ىتلا هعاقلا يف مهانعأ برضو ءارخلا رصق يلا ادحاو ادحاو ممدقتساو جارس ىف ىلع
 نه ةنيكس ديعل خررصت لارزثالل ةعاسلا هذه ىلا محاورأ 5 نايسالا تأئارخ نمو . مومسأب

 ! ! لظلا نم مهباصأ ام ليلا
 ' ثالث ىلإ جرردتي أ او6 كا ه انفصو م5 نيحا ار ناتس ناعسلا اذه نا تفرعاأإ نكساو



 نم ةيقسف ابطسو ينو راتمأ+ »0 اهنم ملض لك لوط ةعبرم ةعاقلا هذهو

 ىلإ اهالعأ نم ةيبرع تاباتك اهللع ةبيرغلا شوقنلاب اباك ابطا وحو « ماخرلا

 ايلي اروع 5 اهنوذ نمت ةلئاهلا تانصن وتم نم ةدحا و ةعطق قطو + اهنا

 نماهقو رثم فصنو نيرتم لوط ىلع طئاااب لصتت ىتح ليع لزت تاصنرقم

 تاصنرقللا نإ لاقيو . عاربلا هصي نأ نكعال امم عادبالا يف ةياغ وهام شوقتلا

 .رخآلا اهضعب هبشيال لكش فالآ ةسجخ نم رثك أ اهنف اهم ىتلا

 . جا ريس نبأ ةعاق لكش ىلع ىهو نيتخالا ةءاقب ىمستف اههاجن ىلا ةعاقلا انا.
 اهتءانص يف ةليج ةعاق ابلخاد نم اهب لصتت هذه نا ول اهّتسيمو اهتعانص يف
 ا لاو نكي لعشرابللا امبح اف كارو تكا ادن ع ان
 اهيف نال نيتخالاةعاقب اهتيمست نإ نولوقيو . ةكلملا ناتسب هنومسي راتما ةعضبب

 ةبيا مم قفتت اهنظا ال « ةنيخس ةيمست يهو دحاو اهلكش ناترييك ناتماخر

 رمحالا ىب كوام دحال نيتتخال تناك اهلعلو . ناكملا

 وي أامخوهو «نايرلا» ما عمو »همدلع هنوبتكيجنرفالاوءنا<رلاشوح 5

 نم هتيضراو ًارتم 5864٠ هضرعو ًارتم 8+ ٠0 هلوطو عابسلا شوح برغ ىف

 تفرد لد ردي قالا رصقلا دف امو: افوصحو نطانلا يع كا تركتكم 5001و قطان
 ةصقتاهذهو . ةييرعلا خس راوتلا يف ةتبلا ال دودو الو ةحصلا نه اهل ضأال ةميقس ةياور اهعا

 ديشرلا ةبكت اهيلا نوصاصقلا بسني امم ىمربلا ىفءج عم ديش 7 تخأأ ةسابعلا ةصقب ءيىش هيشا

 ناطا لاا ياظع نم مهل ناك" امل 6 مهنه هكدم ىلع اةوخ تناك انا مل هت ديكت نا نيح يف 6 مارب
 3 اهنم ماض نال سراؤ دالب ٍق اصوصخ

 نالسرا كت ريمألل| رع ]| بتاكلا ملاعلا همس رك بات 3ك نم دحك 5 حارس ىل قي يقحو

 اوناك ميما ( ييبشلا يرفلا بتاكلا نايريواش ود تنوكيفلا فيلأت جارس ىب رخآ )
 دهم نبا ىلع هورصلو ءرسعلاب ريهشلا فسوب نب دمخ ةعيش نه اون كو مالا ى ل ءارزو

 ىلا ميضم رفف © مم كتفي ذخأو ميبكل 7 ١1 ا/ نس وك يف كثالملا اذه لول املق , ريغصلا

 ءهلمدخ يف اوماقأو هليتشق كلم

 ليبق ندمل ا كراك جارس نإ بفسوي ن دمع نإ جارس نإ نع ل 00 و

 اميلع لسرإ / دخلا ديعلاىرأا تاذ ةديدإلا هعفادعب ن أيسالا كالم امهرصاحت» هراوخب يذلاو
 جورألا ورم لع نينصملا لسمو . ةمواقأا يف ةدئاف الل نأ جارس نبا ىأرف 8 ةدودشلا اهنا ريت

 هليكل يف ًايدنينصحال همياست ناك اهيرو . رمحالا نب هللا دبع ىبأ نمز يف كلذو6 ةطان رغ ىلأ
 , ودعلل هن الامل ناك كلذ ناب 0 ال





 لا ةعاق ةهج نم ءارجلاب عامسلا شوح رظانم دحا
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 اهضرعو ارم »# غ ه٠ اًوط ةكربلا امومسي ةيماخر ةريح هطسو ىفو « ماخرلا
 ةيناحكرلا ةليصقلا تابن نم جايس اهم طيحو رخم ١ ؛ ه٠ ابقمعو راتما ل ٠
 ةدمعا رم نأثص هيفرط يلعو « رام وحي هعافترا طئاح هش ىلع صوصقم

 قوذلا نسح يف ةياغ ةريغص بابق اهيلي يذلا طئاخلا ىلعو اهيلع 2 0
 رافنملا لاو

 نم ءيش و قرشلا بونملا لا ناحيرلا شوح نود نمو

 اهيف ةليمج ةفرغنم الوا هيلا لخدي : ينامورلا ماظنلا ىلع وهو . ناكمي باحعالا

 ةيناثلاو كالال ةدحاو ؛ ىرخالا ةلابق اهادحا + ةحارتسالل ناتيماخر ناتبطسم

 اهيلع زكترب رمرملا نم ةدمعأ ةعبرا اهم طيحي ةيماخر ةيقسف ابطسو ىفو . ةكلملل
 يتاوالايناوغلا ناكم ناكمنا لاقيو « يولعلا هرود نم تانوكسلب هب طيحي فقس

 اذهم يتلا شوقنلاف لاح لكى لعو . كاملا ماحتسا تقو يقيسوللا نبر ضي نك
 ناكملا اذه لخاد نمو . ةيكسلملا لالج عم بسانتت ةيبهذو ةيصج نم ناكسلا

 ناضوح هيفو. ةيجاجز عطق اهيلعتنتبث رونال تاحتف اهبف صجلا نم ةبق هيفو ماما
 ةيلخادلا مالا ةفرغ ىف سيلو لبجلاب لصتت ةينقأ يف رييدتب ءاملا امهيلا ريسي
 ناكملا لاج عم قفنت ال اهرظنم ةنوشخ ناف « ةبقلا اصوصخو لاما نم ءيش

 مايا دجاسلاو تامالا نم مده ايف تمده ةبقلا لماء ( لوا تدب ) يجراخلا
 ظ نم لآيثلا ةيجنييؤتلا كوبل طسو و اماكم يف هذه اوماقا مث ناكل راش

 . ةعيدب شوقنب هطئاوح تشق دقو يصوصخلا رصقلا دجسم ناحبرلا شوح
 باب يلي اماهنم تأرق ةدقو . اهوط يف ليما يبرعلا طخلاب ةرثك تاباتك باخشب
 : ةديصقلا لوأ اناك امبرو نيتيبلا نيذه دحسملا

 امناو الضف مالسالا كب ىلواف هدابع رما كالو نم كرات .
 اماستو شيعت نا الا راتخا ا هديري .اهف مالسالا ربخ ولو
 ىربدجسملا ىلا لخادلاو . « هللادبع ناطلسلا انالوم زع » اهقوف بوتكمو .

 .نوعبرأ. اهضرعو ارتميتلس نيثالث وح اهطوط طئاحلا يف ةحتف هراسيو هنيمب ىلع



 نكلو . دحسملا ىلا هلوشخد تقو كلللا لاعنا ناكم اما نولوقيو ارتميتنس

 .ىلا اهتيضنوم موقلا قيدصت نم انعنم ةلالجلا مسا را ركدت نم ةحتفلا هذوم طيمحيام

 .روهزلاو دورولا نم ءيش هيف عضو ناك ناكم اما وا هيف ىتلا ةعانصلا لح.

 يذلا ينامما فحصملا هيف ناك ب ا رحم اهيف ةعاق نع ةرابغ دجسملا اذهو. نيحايرلاو
 اذهو .هكك؟ ةنس ينرملا بوقعي نبا فسوب ناطلسلا ىلا رمحالا وزب هادها

 مسي > : ظافاالا هذبم ءيدتبت ةيبرع تاباتك" اهلخنت ىتلا هشونت يف ةيآ بارح ا
 ءملا . « هللا الا بلاغ الو » « هلل كلملا » « هلل ةزعلا» « هَل ةردنلا » « هللا

 :ةيماخر ةدمعا ىلع تماق ريصاقم نم ةئوكم اهلك ل امثلا نم دحسملا ةهجوو

 . نيزايبلا مسق ىلع فرشن يهو ةريغص

 يف ةعأق مثفاو ربك أ يعف ءارغسلا ةعاق امم ومسيو لابقتسالا ةعاق اما

 يخرؤم ىلع لكشا دقو . رمحالا نب فسوب جاجحلا وبا ناطلسلا اهانب رضقلا

 «شاثملا » ماسمعدمعبع :اه وبتك و انيشاه وبلقفةشطعملا ملا قطن جنرفالا

 اهطئاوحعافتراو ارم ١١ اهنم ملض لك لكشاا ةعبرم ةعاقلا هذهو. نييأطخوهو

 ٠ مود نمو« اهاج ىفلقعلارا# ةيبهذ شوقت اهيف ةيبشخ ةبق اهولعت |رثم 8
 .لكشلا ةعيدب (تانوكلب )فنط ةئيه لعةريبك كيبايش ةثالث ابمود نم« اروثم

 ام ننلا لالجو عادبالا يف ةياغ شوقنب اباك ةعاقلا هذه طئاوح تشقت دقو

 دحاولا فلاخ اشنن 5١؟ اهب نا ءىراقلل لوقا امناو . هفصو فصاول نكمي ال

 شالا تنايماتتو ابسانت نسل اببكاز] كلذ ةلضخاما نكع الو ءرخأألا

 لداعلاكلملا انالوملارصنو زء) اهالعأ ىف اهبنم تأرق ةيبرع تاباتك ابيفو. دحاو

 قوف نيزنم عافترا ىلع ةعاقتا هذه ىلا لخادلا نيم ىلعو« « جاجحلا يبا دهاجما
 , «نيملسملا ريما جاجحلا يبا انالومل نيبملا حتتلاو نيكملا رصنلا » يناشيتلا رازالا

 بابك يف بارغالاو باحعالا ىف تايالا ةيآ ءارجلا رصقف لاح لك ىلعو
 روصتايلاو . هفصوناسنال نكسعالامم يس دنهلا لالطاو ةينفلا ةمظملا باوبأ نم
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 هر الا يقسو ادا قا و زك توون اكللا هيستازك نا فقع ال هللا
 :اذهف : ةرياغتم ةريثك تارثؤم هياع باغتت مبنم صخش لكف طاوع نال كلذ
 فيعوس كلانلا رد لاق يع ملا قرره كلاوو نطل ف مارب

 .«ةيعيبطلا ةئيطلا نم سماخلاو« ةيخعراتلا ةهملا نم عبارلاو « ةينفلا ةحلظعلا نم اهيفام
 نال : هاك اذه نم ءيشيف ىبسحأ الو . اذكهو ةينامزلا ةربعلا نم سداسلاو

 | تاب نادعب اصوصخ .. نايبلادو نأ. 0 دق ناكملا اذهم ياجعا ةدش

 : داو هلأ ولا كح اهم ىهتنا يتنا ةعئارلا ةيخيراتلاةفيحصلا كالت ينامأ

 واق ةأمدب تيتك ىلإ ةنيخصلا كان + ا برعلا كح ىرخأ ةرابعب

 ةسواسق نممهي 000 يلا تابكنلا لوا للا لماوعاهتاسا لا نيم
  مسق ىلا رصقلا ىلعأ نم ترظن اذا نك ياك انايماب اك رامو ةلارصتلا
 نم نيدزشملا ليوعو . نيواصملا خارصو . نيلوتقملا نينا تعس نيزايبلا
 . يلظعل علا هللبالا ةوقالو لوح ا كلاود !!لافطالاو خ وينشلاو ءاسنلا

 يا رصقلا اذه فضو ىف ترضفق اذا ينرذعي 3 ءيراذلا وجرأو انفو

 هتعنص يف ذ قيقحلا ناكملا اذه نالج نال كلذا ! هتماخفل ىشهد ريغاتيش هلام مهفأ

 1 ةماخف لوح موحي هل مهفصو ناك لب ءيشب اهنع برعلا وخرؤم انثدحي ملو . ةينغلا

 ةماخضل ةمزال ةحينن يه ةعساو ةورثو قارب بهذ نم هب طيحي امو ناينبلا

 نم هيف ام ىوس كلذ نع جرم ال جئرفالا ب ىف ها انو. هتظفو كلما

 ىلا بلطأ كلذا.يسنلاو ىنيدلا بصعتلاو لوجلا اهساسأ ىتلا ةرضراتلا طالغالا
 نم رصمب يبرعلا نذلا لاجر نم ةثعب اينابسا ىلا دفوت نأ ةرقولا 06
 نم دحلا اهناثمب تقاف دقو ايسالء صوصخلا ىلع ةيبرعلا راث "لا رادب ن وقحتلي

 هذبك ةثعبب خيراتلاو نفلاو علا ىلع لخبت اهارن لهف . مهلا ريغو مجلاب لفتشي
 مثو هلامجو هلالجي اثيدحو امدق سانلا عييمج ثدحتي ءىش :_:رع ماثلا حيزت

 « تاشهدمتانبب ثايآ هلك يذلاو بيحعلا يبرعلا نّملا نم هيفامت اًئيش نوفرعيال

 بودل يف يش هنم سيلف ء« قرشأا نم د ىحعا دق نثلا اذهؤ اصوصخ



 ىلع نارينلا مهقالطاب ًاريخأ نويسن رثلا اهقرحأ دق قشددب هنم تناك ىتلا ةحملاصلا

 !! ايروسو ماشلا ىف يبرعلا نفلا ةمظع هيلا تبتنا يذلا مظعلا تيب

 روصتملا دجسم اندنعف : ًاريثك" اًنيش رصم اهنم اندنع نأ : لئاق لوقي دقو

 ناطلسااو :ىنيدربلاو ءساهجاقو  يابتياق ناطلسلاو ؛ نسح رصانلاو ؛ نووالق

 راثآ ىلا نوريشي دقو ..ةيلالقتسالاو ةينفلا رصم ةملظع هب تبتلا يذلا يروغلا

 طا فاين ةيودلا زأث كلا نانو دكر نتا ةلكفلا نورالق ندع فانا

 .رخآ يش كلذو ؛يش اذه نكلو : : معأ مه لوقتف

 ليزنتلاب ةقيقدلا ةيبدثخلا ةعانصلا ىف نوامعي لاجر نآلا اينابسا يفو

 كلذكو . ةميدقلا ةعانصلا رأثآ نم ةليمج موسر اهمف ةفلتخملاكشا ىلع ميمطتلاو
 ةمعدقلا لاك شالا نم اهموريعتسي ىت ثا ةيصاا شوقنلا ىف نوامعي ل مدنع

 ضرءملا كلذ يف اعمتبم كلذ ىر: دقو . ةمخفلا ةشيدحلا مهينأبم ىف امولخديو

 مهامانص نسحأ هيفو . هرك ذ كيرم دقو 15؟4 ةنسل ةيليبشا ينهنوميق يذلا

 لكسشلا ةغيطالا ةبيجعلا يناثيقلا ةعانهصوصنملا ىلع ةبطرقو ةيلربشا يفو . انه
 اهيلا لصت ال تناك ناو ةمدقلا ةعانصلا رثآ نماهنأكشالو . ناولالا ةريثكتلا .

 . اهرظنم لامجو اهمدوج يف

 1 راتلا وا ررلل

 رمحالا وشب

 ”. مل وب نوعا نلدنالا لا ' اوزاحأ نيذلا برعلا نم رمحالا وتب
 نم » هنوجرا دنج نم اوناكو . جرزلا ديس هدابع نب دعسإ لصتي مواصأو
 رصأ نب فاسوي نب داش ع نيدحوملا ةلودرخ ال مريبك ناكو ٠ طرأ نوبمح
 مينم 0 ١ سأدنالاب راوثلا رثكو نيدحوملا زمأ ثفعضاماف ٠ . خبشلاب فرعيو





 ءارا رصق دجسلل ىلخادلا رظنملا



 ء.رهحالا نب ده هل ىدصت سلدنالا قرش ىلغ ىلوتساو ةيسرع دوه ند دم

 هيلع اغا ذأ نقع لاو امو 88 ةابب ةلئانزخ لع نلاثت نأ, هرتأ ىقلأو
 ٠ نيئرم ينب 1دلم ب رغملا ناس قملا ديد نإ بوقعي خر صتسا شنوفيذالا

 هدعب رم الاب ماقو , 41/١٠١ ةئسس فسو' نب ذم .ثامو . هودعدب مفد (شيج هل زاجات

 ءا رضخللا ةزيزملا ىلا ايناسنا ثتونح لع لوتساف ديقتلاب فرعي ناكر دنا

 ةسايسس رمحالا ىنب ةريخ نه ناكو . 7١١ ةنس تام ىتسس اهيف نالداساا هل حبصأو .

 رصن شورملا وبأ هوخأ م . عولخلاب بقلملا دمت هنبا هدمب ىلوتو . ةممو ةساكو

 رضن نب ليعاممأ نب ديعس يبأ نب ديلولا وبأ اهدعب..ىأو .امبكح ةدم لطت 5

 « اناطلس مهمظعأو ةوق مريك أو ةمه مدعبأو ةريس ماك ولم نحأ نم ناكو

 « ديعس لأ نب ادم مدعي ىلوثو . هراد ىف ًاردغ هتبارق دحأ هلثق : الواب هس ثامو

 تاميعذلا فسري جاجحلا وبأ هوخأ هدعب رمألا ىلوف : هن ةئس الوتقم تامو
 مأقق. رصن ىنب ةريخ ْنم ناكو « ةقوسلا نم لجر نم ةنعطب : مهو. ةنس الدتق

 6-5 راثف . نانا عاعلو « ناو ذر هيجاح هب ديتساف عدم هئبا هدعب رمالاب

 ًادمشماخأ ون نأ دعب ا/ك.٠ ةنس كلما ىلوتو « « ناوضر لثقو فسوي نب ليعانمل

 هنكلو : كاملا ىلع ىلوتساؤ هلئقو هتمرع دلو نم ى وبأ مأق . 5

 «ةلياشق كلم عم مهاف# اب نير٠ ىنب ةدعاسع فسوب نب د هيلا داع ىتح ثدي ١)

 فالتخال هتط اس ءاعد تادطوتو هك مل تليق نأ سلب 1 للاب ىننلاب بقلتو

 نسل ل اب ؛ةصرفلا هذه هلل ىنلا عضل 1 .ضضعب عم موهضعل نايسالا كولم

 . هثالسإ ةده نابسالا اهماع ىلوتسا يتلا دالبلا نم ريثك عا عاج راسا ىلع هتسايبس ١
 11200 يف لبا يذلا نا 0 , نيدلا ناسل والا يذلا وهو

 . هنف ةياشوأ هلتق ناب هللب ىنثلا رمأ ىهتناو . برغملا ىلا هينن يف هبحصو

 ناك امآر يثك و:هتمدخىفءافأو ه8 ةنسّئاب ينءلا ىلع نودلخ نبا دفو دقو
 يف هلابحاصم حاجنلا ناكر نابسالا كلم نيبو هنيب ةرافسلا يف كمعتسي
 تاياعساا نم افوخ لاقتسا تاونس ثالث هتمدخ يف ماقأ نأ دهب اهب هنكلو او.هتارانس



 ىلا مث برغملا ىلا اهنمو ةياجم ىلا رفاسو .دالبلا يف ابقوس جار ىتلا تاياشولاو
 ةفيلظوا هذه نم لاقتسا 3 ”ةكلاملا ءاضق هالو يذلا قوثرإ ر هاتثلا نمز رسعم

 . م3 ..ةرهاقلاب 8 ىتح فيلأ ار ىديدتا راو
 نب نسحلا 0 نب كعس م ٠ . فضوي هنبا هلل ىنالا دعب نم ءاجو

 وهو . ةلودلا رع 0 مدعو وبلا ىلا هتياكب ليك ىأرلا فيعذ ناكو دعس

 اهم امئتاهناكو . ١( )ايرث ةديسلا ةيئارسالا هتيافحم نم دم هلا دبع يبأ دلاو
 اه : ىرخالا هجوز ةشثئاع ةديسلا نم ناذلو هل ناكو . اهءامم قراغي داكيال

 يفراط نبي ةريغلا تلصحف . اههماع ةينارسالا نم هدلو مدقي ناكو . فسوو دنت

 اممبأ ىلع ةراغلا انش ممدعاسمو ٠ نييل انشقلا ىلا فسواو دمت برهو . ةلثاعلا

 يف هللا دبع وبأ هدلو رسأ دقو , اهربخ كلذ دعب مطقناو اهيلع ةبلغلا هل تناكذ
 تعفو هك تموماو قسأ دق قسما بأ نكد. ناسالا عم هعئاقو ضب
 ىتلا ةلودلا رمأب منيب الو هراد نم ج رخال راصو « هتاورش يف لاسرتسالاب هلقع
 هتيالو لئاوأ ىف تناكو.دالبلا لاح تءاسف مهلاوهأ بسح هؤارزو اهريدي ناك

 و يسمو راك نتا ةئيدم ةّنأ٠ نم رك 0 نكت ١ 419/+ ةلس

 نوردقي الهأناكو ىرآلا نم كلذ نع لقي الامو ؛نورعطلاو جاربالا نم كلذ

 ىأ رمأ ئهتناو . اهفارطا نم اهصقني ودعلا ذخاف . سوفنلا نم نيالا ةعئرأب

 هللا دبع يبأ هيخاىلا كلملا نع لزاناتف ء هرصب دقنبو عررصلاب بيص أ نأ ن هسحطأ

 , تام نأ ىلا هيف قيو بكتملا ىلا رفاسو لغزلا

 ندي كخاف لغزلا همع ةثوانل م ا هللا دبعابا نابسالا قاطا دلو

 مهسننأب نيلسلا لاختشا ةصرذ نوزوتأي اواكحو مهتدعا مب ةراغلا هيلع
 .دالبلا نم ريثك ىلع اولوتسا ءانثالا هذه ىفو . دالبلا فارطأ ىلع نولوتسيو
 نباولغزلا ىلع او درع نأب نيااسملا رحأ ىهتتاو ةيرملاو ةقلام لثم ةببلا ةنيصملا

 اير: طعاما رمحالا نبا نملا ىلإ نب هللا دبع ىلإ نوك يف فالخ كانه )١(

 خاالا نيب تقرفث ةلئاعلا هذهيف لشن ًابساب ارث” تناك دقف لاح لك ىلغو ٠ ةشئاع هحوز نا هنأ

 مم هود ىلع ءاضقلاو مهكلام لاوز هتجيقا تناك امم هيبأو دلولا نيب مث هيخاو







 ودعا ةياكن ىف ابس !.ينالخ وك اليعدالب || يف مهل يب ام امني نا

 نبيل اتشقلا فياح هللا ديعوا ىلوثساو . 00 يداوملا لغذلاج رخف . نيفسملاب

 ٠ نيا نيو هنيب ةنتفلا يف ديزي نملغزلا ىلا نولسرينوينابسالا ناكو « ةطانرغ ىلع
 لبق مذا هيلع بضغ دئانند 00 :هب رك ميم راس ىتح ةناطرغ بحا ههيخا

 يتلا نوصملا بلغا ىلع نويلات لا ىلوتسا نأ دعبو . ءارخلا نصح هملسإ نأ

 رصنت لق ناك يه هسا رمحالا ىب نء الجر لغزلا ىلع اوطلس ةناطرغ لؤح

 لزانتي نأ هل نسحو نانسالا نه لغإلا فوط الخلف + ةليبشا يف نيف ناك
 ترذلا الب ىلإ زيع م كالا ن موك غلبم ريظن دئانيدرثل شا يداو نع

 لادا نفاق لآ راحأو هتعيدخم وأهحصتب لغزلا لمعف مهنم ن قنا تان قع

 ىف اببس ناك اب نيداسملا ىلع ىراصنال هترزاؤم هيلع مقن اهماطاس نكلو . ةح

 5 ةينيع لما هلام يف هرداصف مبكل 8 م عايضو مهنعذو ممالذخ

 هنو نايسالاو دم هللا ديع ولأ ا١أ . سؤبلا تالاح عنشأ يف تام ىتح هنحس

 ابلهأ هنلعأ ىتح ةطان رغ نع ةينا رص 1 لاز ام هناف « يقارب 2

 امي لسرإ يفاا حاصلا طو رش نولبقي ماد مدل لف ٌةردق ال أودع. .دأ مهمأب

 ىف دنانيدرف ىلا. ةطاترغ غ حييتافم هللا كيع وأ مس 2 دلاوفرا كلاامييلا

 سائلادارفادحاك اساف نطوتساو برغملا ىلإ رجاه منا مهيب ةنس لوألا عير"

 فاقوأ نم نوشيعإ ١٠م ةنس ىلإ ابيف هلئسأ يبو ه9 ةنس ام تام ىتح

 4 ىف قولا دوعن ١ قيطتالا ونا رقفلا ىلع ةدوصرملا رسل

 أب رطبطم ناك ةرجبل عيانلا قرا دعب و مل ىبب كلم نأ لمت اذه نمو

 ةتبطلا اصوصخو سانلا تاقبط نيب تايا دولاو تايام سلا عويشل وهقالخالا دان

 ةراكماو و هير ذل ال مهم ارزوأ كولملا ةيكن ةرثكسل بيس ناك امي مهنم ةيلاعلا

 ْق اممط بلاغلا ىف مهبارق يوذ نم كولا ىلع يدتعت كك :أ| يديالا

 قرمالا ون امل ملستسا يف دا د/اذللاو تاوبخلا كالتب عتمل ىف ةيغرو « كالا

 هئريساوسو هبأر فعضل « هللا ينغلا نإ فسو» ةدم يف ايو مهمايأرخا



 كس 6 م دسم

 مهورح ىلإ ر 2 ناك يذلا فالخلا كلذ ؛ كلل لع مهنالخل صخالا ىلعو .

 ةياخادلا بورحلا هذه ةصرف نبت ناك يذلا مثودعب مراصتساو 6« ضع موضع

 خلا دي اذحاو مموصحو مثدالب ىلع ىلوتسيف

 اما بولقلا داسف هل حبصأ امب دالبلا نايك باتنت ىضوثلا هذه تلاز امو

 هريدي يأرالو هدوقب لقعال عيلطقلاك مهنيي ايف سانلاو . ءاسؤرلا و ءايظعلا نيب

 ةدحاو ةعاس يف اطرامأ ثيحنا ديدش اهريثأت ناك هتب رضرهدلا برض اذا يتح
 ! ! نورق ةيناك ىف برعاا هماقأ يذلا خماشلا ناينبلا اذه.

 قفتاف . ىلامعلا يناثلا ديزباب ناطلساا ةدم يف ةطان رغ ىماُم ةنحم تناكدتلو 2 ٠

 ىلا الواسأ ديزباب لسرب ناب . ممدعأ دم ىلع ع كالم يابتياق ناطل لا عم .
 لخش ديزباب نأ الا « ةيقيرفأ ةهج نم اشيج يابتياق لسري نأو « اينابسا ىضارأ

 ل مها ايف برحلا عوقوو 6 ماسو «دماو ؛ درك « هالوأ ةنطبا

 البازياو دئانيدرف ناف رصم كال امأ : ميلس هدلوأ كلما نع هلزانتب 8

 فراب يابتياق هب ماقأ ام ةراهملا نم ىدباف أ م ريت رام ةرطبويسملا هيلا السزأ .

 مثرايد اويصغ نيذلا برعلا ءالؤد ميسنأ ن نع نوعئادب اع: قدايعالا

 يابتياقو ديزاب نم لكى تك ١ كلذبو .ًاداسف مهضرأىف ارئاعو ملاومأ اد

 مدعي « يلونان كلم يلاو ءابابلا ىلاو « البازي او دئانيدرف يلا ابتك السرا ناب
 لع عمسي ىذا نال المع لمعي مل اهتوص نكسلو . سادنالا يلسم قاهرا.
 ش . فويسلا ةلعلصو عقادملا تثوص وه اعا فورأاتلا هذه

 ةئوعم اوبلط مهياد اطغط نييئابسالا نم اودجو انك سل دنالا ك ولم تناكدقلو ٠

 نوةشكيف مبايطاسا ىلع ناسرفلاو لاجرلا ن٠ ةازغلاب مهيا|نؤاسريف «ةؤدعلا كولم .٠

 1 0 يذلا حيدحوأاو ةيظبارلا قم 000 مهم لزن ٠١ مهلع
 اغأ ىلع نايسالا كولم ىلوتسا نودحوأا] فعض اذا يح .سلدنالا

 ىلع امو ناك يذلا يرجملا عباسلا نرقا ىف ةرببشلا |مذمو دالبلا نوصح

 ةريزج ىلعو 575 . ةنس سوياطبو هدراءوهشؤل ىلع اولوتساف.. سادنالا يبلسم ..





 ءارخلا سعقب عابسلا شوك ماع راظنم
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 ةيسنلب ىلعوو 58 ةنس ةبطاش ىلعو « هع ةئس ةيطرق ىلعو «58519/ ةنس ةقرويم

 اويكد ةنس ةريبلطو بلش ىلعوه556ه ةنس ةيليبشأو ةيسرع يربك ةنس

 . رمحالا ىب ناطلس تح اهيحاوضو ةطانرغ ريغ ةريزجلا يسم دي يف قبب

 هدالب نوهجابم نينابسالا نأ «هيقملا» يناثلا دمم يأ رو 5/5 ةنستناكساو و

 ينيرلا قحلا دبع نب بوعي لزاطلسلا ىلا هلسر ثععبف« اهيلع مهباغت يشخ

 نينابسالا لزانو ةدارج شوي سلدنالا ىلا زاجاف . هثوغ بلطيو هنطعتسي

 اوقهريال نا مهلع طرتشاف ةضام ناسألا كرا تلظر# مقاوم ةلمج يف مهمزهو

 برغلا ىلإ عجرو كلذ ىلع هودهاعف . مه.ذؤيام لك نع اودعتبي ناو نيملسملا

 هنأ: زغ تغلب و؛ةريزألا ىلا هشويج كلذ دعب زاحا دقو . اط رصحال يتلا مانغلا»

 يف ثعسجنلو كل ىلع هفاخ 0 هذه ٍفرمحالا 3 كلو طيرجم ىلا

 .هبرح ىلع ةلياشق كلم عم داق «دابعيب 8 نيفشان نا هلمع ام ةروص هئليخم

 بوقعينن فسو ربمالا ناكو . دسافلا يأرلا اذه نع ء مجرن|ثب ايل هنكلو

 قفئاف رجالا نبا نم صلقشي نأ داراف سل دن الابةأز ةل|ىلعا ريمأ نيرم يف ناطاس

 ناطلسلا ىل هلسر ةليقتق كلم لسراو « ةطانرغ ىلع موجهلا ىلع شنوفيذالا عم
 هوي هدلو ىلا لسرأو؛هرظن يف اذه قري ,مافءكلذ لع مر برغملاب بوعي

 رفغتسا كاذب رمحالا نبا ماعامو . نيماسملا ىلع ىراصنلا ةًالامم نم دارأ ام ىلع
 . ةيمالسالا ةطبارلاب اظافتحا هنم كلذ لبق . هتلز نم هباتئسأو هننذل بوعي

 هه نس يف بوتعي ناطاسلاب هتلص نيكتل هودعلا ىلا رجالا نبا زاجاو
 ْ ءالقعم ام كم ةطانوغملا هداعاو هتدافو مركاف

 يبا ناطلسلا _رمز ىلا ةعنمو ةزع يف سلدنالا يسم رما لزب لو

 فيرا ىلا زاجناو«نابسنالا وزغ ىلا برغملا يملسم رفنتسا يذلا ىنيرلا نسمحلا

 كلم هرضاحو هزبلا نم هشويجم ةليتشق كلم هدصقف 4١/. ةنس لئاه شيجم.

 تدنن ىتح ةيجب لك نم راصحلا هيلع اوقيْضو «رحبلا نم هليطاسأب لافئروبلا

 مهانغ يف مثو نابسإلا مييلع مجهم هتالاحلا أوسايف هشيجو وه رادو تاوقالا



 ةعقولاهذه تناكو . هتبس ىلا نسحلا وبا ناطسلا رفو ء يصح ال ًاددعمبنم لتنف

 اهدعب نيلسملا متت ملو:باقعلا ةعقاو ةيناثيهو « نوماسملا هب بكنام مأشا نم

 ! !سلدنالا يف ةمئاق

 اوسنآ اذا ىتحولا زاموهةريزملا يباسمىلعةيزجلا ةيئارصنلا كولم تب رضكلذدعب

 يف اوركف كل انهو.كلذ ىلع رقاف «ةطان رغ نم نيملسملا درط يف ابابلا نوينابسالأ
 ىلوتساف : هودعأا روغت مطالتحاب كلذو سلدنالاو برغملا يمأسم نيب ةلوابجلا

 ىلع نييلاغتر وبلا ءاليتسا كلذبقعا و ءاراكال ةئس هلو ةئيدم ىلع 8 «ءراكح ةنس

 . هال“ ةنس ىفاليصأ ىلعو ؛ ىةه ةنس يف ةحنط ىلعو « 8565 ةنس يف زاجما رصق

 بورالا رارمتسال بارطضالا ةدشيف ةنو الا هذه ىف برغلا ةلاح تناكو ٠
 هناف « ديعس نب قحلا دبع ناطلسلا مايأ صوصنلا ىلعو : نيرم ينب ذاخفأ نيب

 : ةذفانلا ةماكسلا مل تحبصأو ةرازولا ةصنم ىلا هنمز يف دوبيلا لصو هفعضل

 ديعس نبال اونسحو « مراغملاو ملاظملا نم ًاريثك مهيع اوعقواو نيماسما اوقهراف

 . هتلودءاظعو هؤارزو مبنم ناكو نير٠ يب نم عرف مثو ساطو يندب ةعبقولا
 لئابقدي تفنلاف ءارحصلا ىلا يساطولا دم خييشلامهنم رفو « مهلتقو مهيلع ضبقف
 ىصقالا برغملا ىلع اناطلس قبوف مالك ةنس اهيلع ىلوتساف ساف ىلا اوراسو ربربلا

 عم رمحالا نب هللا دبع ونا ناطلسلاهيلع دفو هتدم يفو . ٠0< ةنس يف تام نامملا
 ا , هثداق و مرك ًافقطان رغ ةميلسل كعب هتاناع

 يسم لعج برغل روغُ ىلع نيين ابسالا ءالبتسا نأ ماع أذه ندو

 ؤدعلا ليطاساب ةروصحم ةطانرغ ةلود تحبصأو 6 نيعم لك نع ةلزع يف سادنالا

 اولاز امو . برغلاو لامثلا ةهج نم ةيربلا هشويجتو ؛ قرشلاو بونجلا ةهج نم
 . محال ةنس ةطانرغ ىلع اولوتسا ىتح راصحلا ةرئاد هيلع نوقيض





 ءارجلا ريصقب مكملا ةعاقرظنم



 نوعقوتت نرق قم رثك ا, اطوقس لبق ةطانرتن قيلسلا كلثع ناك ذقأو

 ودعلا دي ىف رخآ ىلا موي نم ابطوقس مقوتي نكن وداخنب | ناف :ريصملا اذه امل

 لوةي بيطخلا نبا ناكر .ءارمالا ذبانتو ءاسورلا مطاقتلو ابلها قالخا داسفا

 3 أهم راقعلا ءارش ىف عسوتلا مدعي م صون و ةيرغ راد تحصأ أ 1 هدالوال

 ةكن عقونأ ١ سادنالا نم ةرح هلاب مل نوحصتي ا ناكو ١

 : : كلذ يف مكوق نمو اهيف ملل نابسالا

 طاغلا _:رمالا اهم مالا اف سلدنا لها اي ملا وزءاوك

 طسولا نم اروثنم ةريزجلا كلم يرأو هفارطا نم رثثي كلسلا

 طفس يف تايجلا عم ةايملا فيك“ هبقاوع نمأي ال رشلا رواج نم

 اوعقوا ةطانرغ ىلع نابسالا كولم ىلوتسا الو . مهتوبن تققحن دقلو
 نب رم لوق مهيلع قبطني اوحبصاو «ثرايد نم *مودلاوا اولازام م نيبلسماب

 : ممثرج خيش ثراحلا

 رباس ةكب رمسي مو سينأ افصلاىلا نوجحلاني نكي مل ن خ

 رثاوعلا دودحلاو يلايللا فورص ائدابأف ابهأ انك نحن ىلب
 باوك فاشكتسا تقولا اذهقهاوو ةطانرغ ىلع نويئابسالا ىلوتسا اكو

 ارد ليطاسالا ءاشناب ةديدش ةيانع ءاونعؤ ة ةيرح ملا مهوقباومتها ءاكيرمال ا.

 نم جرح ' نكي رك ةذدم مهير رم تنخأو . برالاب ةبارد مهن ةيذلا لاجرلاب

 نيبأسما بك ارم ىلع قيرطلا مطقتو « ةيبونجلاو ةيقرشلا ايئابسأ روت نمو هونج
 8 6. رثاز دملا ةنيدمو نأ رهوو هبا ' ىلع تاوتسا هي ةئس قو. ةيراحتلا

 ش . ةريثك ل قاعمو ا و كولا لاوس لع نابسالا

 2 تناكو 4 نْمساا ضعب كارتالا راجت :رم ةوخا ةعبرال ناكو

 نا ىلع سنو ناطاس يصخحلا لرش عم اوقفناو مرودص تقاضف ام 0 نابسالا

 مموعلعو نيينايسالا نس نوبقءتو «مهلغسل هيلا نواحلب هروخل نم أرغت مييطعي

 ءالؤم دحأ ناكو .٠ مدوتم هل وملعب ام سه هنوطعي وءهدالب يا لواطتلا نم



 ةيحللا اذ ) سورابراب جنرفالا همسو ةعاحشلا ىهتنم يفرضخ هعساو ةوخالا

 نيينايسالا نئس بقعتي لخأف ١ ةيرحبلا قرطلاب ةمأث ةفرعم هل تناكو 6 ) ءارجلا

 عماهحيتاف ثعبو « 57” ةنس رئازجلا رفث ىلع مث هباجم ىلع مهنم ىلوتسا ىتح

 «رثا زا ىلحأر يزو هنييعتب ناطا كا هيلا لسرأف . ينامعلا ]والا ميلسناطلسلايلاةنيم ةيده

 مهتدعاسع يلوتساف « ةيئامعلا رك اسعلا نم ةقرفب وهليطاسأن ملوطس أب هيلا ثعبو

 بعرلا قاف ضيبالا رحبلا هايم بوجي هلوطسأ ذخأو . هعيمج رثازملا ملقا ىلع

 نيا نود يد ارقك نق اونايناسا لعاوشولا راسم“ .نييبوروالا بولقىف
 ءالب أواب او مولم 3ك ها راطسأ ىلا مغناف . نابسالل مهتدوبعت.“ نوحزرب اواك

 ىرحبلا مجريمأ ةدايق تحت تناك ىتا ةينابسالا ةعانودلا عم مهمورح ىف ًاتسح

 ١ ايرود ايردنا رهبشلا

 هالو يذلا اشاب نيدلا ريخ رمأب اري ىمست يذلا وه اذه سورابرابو

 امور“ هثدم ىف ترمشاو . ةينامعاا ةيرحبلا ةسائر يتوناقلا ناياس ناطلسلا

 ىلع تبلغت اينابسا تناكل هالولو . ةدحتملا ابوروأ تامئانود ىلع اههاراصتناو

 برح ىلع ابوروأ ةلك عج يذلا يراكلراش كللا ةدم برغلا كلام عيمج

 يف نيدلا ريخو ءيلوالا ىف ناماس ناطلسلا مهيلع رصتناف .٠ ارو ارب نيملسلا

 ىف سنوث ىلع مث هه.0 ٠ ةنسسلب أرط ىلع نيين معلا ءاليتسسا كلذ بقعأو . ةيناثث

 رئازملا ىلع اسنرف ءاليتسا مث يتح اهيلع نيل وتسم نويناثعلا لزب ملو .هةمملا ةنس

 ايلاطيا ءاليتساكلذبقعأو . 1؟5ةنسسنوت اهشوبجتلتحا مث « م1704 ةنس
 زعل مالا هديب أهيلع نمو ضرالا ثري ىلاعت ناو 1 ١91 ؟ةلس يف ساب أرطىلغ'

 5 ميلعأا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاشإ ند لذيو ءاشي نم
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 ةسدلاسلا هلا

 اينابسأ برعلا 0

 هعمو هالوم اذيرط لسرا ةحنط لع هتيالويف ريصن نب ىسوم مدق تتبثأأ

 نم ىبرغلا بو:+لا يف همساب ىمست يذلا ناكملاب لزنف ء برعلا نم لجر ةئامألل

 نم دحأ هضرتسي نأريغ نم اماغعجروه«ىطاشلا نم ةبيرقلا دالبلا ازغف « ةريزملا
 ةزاجالاب ه ه.؟ ةنس اقراط هالوم رماف .حتفلارمأ ريصن نبا ىلع لبسو ؛ نيينايسالا

 فال 1ةرشع مهعبتو برعلا نم ةئامثالث هعمو هتقولرحبلا بكرف سل دنالا دالب ىلا

 هلباقق . سل دلالا ىلع فحزو همساب ىمست يذلا ليلا ناسل ىلع علطو ءربربلا نم

 نمابم قيرذل تاموءشيرش ةعفاو ىفقراط مهمزهف « طوقلا شويجمقيرذل كلما

 الوم للا ننكر :ةلادلطلا لو ىتحتتلا يف مدقتيقراط لاز امو . هحارج

 ىهسن يذأ| لبحلا ىلع ملطو «ربربلا نمش يجي هتقول اضيا وه زاتجاف. كلذب ىسوم

 يف مدقتي لاز امو « قراطب قو« ءارضخلا ةريزجلا راوج ( ىسوم لبج )همساب
 بتر نأ دعب قراط هعمو برغملا ىلا عجر م . ةئواثرب ىلا لصو ىتح هتاحوتف

 أعبات ايبلع ايلاو زيزهلا دبع هنبا لعجو . اهروغث ىلع اهتيماح نيعو دالبلا روما

 . رصم ةيالوأ ةعبات برغملا ةيالو تناكو ةبطرق هزكرع لعجو برغللا ةيالول
 قردلا ايوزوا بوتج ىف ردنا لإ نجم ندا هركصلا كارم زال لع

 دي يذلا ناسلا مم نوكتو « رتم 14٠١ اهطرعو « رم 45.0 اطوطو

 « قراط لبج زاغوبي اضيا رهتشا يذلا قاقزلا جلخ ايقيرفال ينرغلا لامثلا نم

 ايف هئفا مو« ىطنالطالا سوابقالاو طسوتملا ضيالا رحبلا نيبام لصفي وهو

 اناا لا يعول دوما طبل ا را عودنم و

 فو قيال رحبلا ىلا طيللا نم لخدي ًاديدش اراين ماودلا ىلع ىرثو

 سواايقالا اذه مزاول رم وه يذلا بابضلا هوج ىف فئاكتي ةنسلا مايأ بلاغ



 تا

 افوخ عطقتني ال اهريغص داكيو ؛ ديدش رذح ىلعالا كارلا هيف رعالثبم

 اذه تك تاو. مفرغ :بك ارم نم اماما نك نأ ينع اع اهتنتاطموم
 ًاريثكو . ةرم ريغ رحبلا قيرط نم زماكنالا دالب ىلا ىرفس يف سونابقالا

 ىرأ ال ىنيع ىلا يدب تددم اذا نك 0 ىلع بايضلا مخ ناكأم

 للا عم ل ققع كل نفيد نينكاو ةيخا نتاعك هنقا الا ألا كيف

 2 ةيمست هلع وه اذه نا يلاس رطخو . ( هيف كفك ىرتال مالظ » روبشلا

 ةيلاوتم امايا بايضلا اذه ريتس دقو . تادالغلا رحبب ىطنالطالا سوايقالل

 كلريشتو',اكيربا لا رعنبلا مطقت ىلا كك ارا لغه ررلع قزم كاع
 ةنيقلا كات نهو ةللابلا هيرملا لبق كداح#ا ةعقدلا قوق برس حتر هنا
 لمحل تناكلامب ةيناسنالا ىلع رئاسخلا ربكأ نماهقرغ دعي ىتنا ةيخيراتلا ةلئاهل
 نيبالع ردقت ىلا فحتااو لاومالا نم اهفوج يف نك انوءلمو ماع لاجر نم

 ْ | . نيياللا

 مبعمو قاقالا جيلخ هلاجر عم هتزاجا يف قراط هاناعام ىرت كلذ نمو
 مل كاف ىف مودع ىلانوزي# اوناك مما اصوصخ« مهثْومو مهيرح ةاداو مهليخ

 ينوب هناحبسربلاو رحبلارش مثاقو ىلاعت هللا نكسلو . ةققاو الو ةقفاوم نكست
 ريخلا هدب ءاشإ نم لذيو ءاشب نم زعبو ءاشي نمت الملا عزميو ءاشي نم كلا

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو

 ايوروا ىلا ايقيرذا نم رحبلا مطقت برعلا نم ةليلق ةمذ رش نا لوقي 1
 هيايرجلالابج زاتجتو «لاغتر بلاواينابسا ىلع م« سل دنالا ىلع ىلوتستو مالا ١ ةنس
 اهماطقيال جراعمو جلاثمو تايواهو زوافمو تايلاع مق نم اهيف امو امتعانم ىلع
 هيبئاو ىلا مموحستكيو اسارف ضرا نولخدي مث ءاهذقانمو اهمراسم نيفراعلا ريغ
 7 ةةنس نيرشع ىف كلذ لكوسيرابل يبرغلا بولا نمأرتم رايك "م: دعب ىلع رهو

 بالسالاو مئانغلا نم مهمديأ تلان اه تقولا كلذ يف اولفش مهمأ الونذ
 ليئرام لراشل رسيت ال ميلهارك اهي تدان ىتلا لاومالا نم مهتزوح ىف عقو امو



 هنكمأ ىتح جف لك نم سانلا هيلا عريف« ةيبيلصلا برحلاب ابوروأ ىف ىدان يذلا
 مهنأملاو اسنرف يف مهشويج تقزم يتلا ةعقاولا هذه يف لم+ ةنس ثرسكي نا

 اكلم اهف اوأثناو ًاديدج نطو اهواعجو اهم أوخاناف . اينايسا ىلا ةدوعلا ىلا

 ممودعب مراصنتساو كلملا ىلع مهفالخم ترمتا نورق ةينامث رم رثكأ يتب ًاديجم

 !! نيفعضتسلانماوحبصأو مهنازعتضعضومثاوق تراخىتح !! ضعب ىلع مهضعل

 ! ! قزم لكمهوقزمو سلدن ألا ةريزج نم جنرفالا مثدرط نأب ممرمأ ىهتتاو

 اوناك ام موقلا نأكف اوضق ىتح هل درع الرمأ لكلا ىلع ىبا

 وهنالخلان «توملا 'ىلا اهدوقتف مهمودج لخدتت تابوركم دارفألل ناك اذاو

 كلذ انبرج اننأ ىلظأو . ءانفلاىلا مث فعضلا ىلا اهداق اهاخد اذا مثالا بوركم

 مثالاو . دوجولا ملاح نم انئيموق ةفيحص هب ىحمنت تداكى تح ًاريخأ انسننأ ىف

 تسيلو ! ! نيح لك ينو تقو لكيف ءاسؤرلا فالتخا ةيحض لاح لك ىلع
 كدغو : هفن ديعي خيرانلا لب ةظعوم نم مايالل الو ةربع نم خيراتل

 دجم _:راو هقلخ يف هللا ةنس : كسماب مايالا هبشأ كمودو كمويب ءىش هبشأ

 . اليدبت هللا ةنسل

 دتع يذلا قراط لبج خيرات نع اًئيش كل لوقأ ةدئانلا ةدابز باب نمو

 ةقانع ىهتنت مث «تارتم وليك ةثالثلوط يف ةيزملجتالا تاماكحتسالا نآآلا هيلع

 تاماكحتسالا هذه نود نمو هاينابسا يضاراب اهلاصتا لبق رم 0٠٠ اهردق ةرح

 . هه ةنس نيدحوملا ريمأ نمؤأا دبع ام وصح ديشو اهانب ىلا قراط ليجةنيدم

 رف فاض لل ةورجبلا لع ةنيردتم ايتنبآو ئنقلاوقلا + كو الا اياهأ هدو
 نابسالا نم مهبلاغ ةنيدلا لهأو . ةيزياكتالا تاماكحتسالل يبرثلا لامثلا نم

 ةجرد 4٠ نع لقيال اع فيصلا يف ةرارالا ةريثك ىهو « دوبملا نم ريثك مهمسو

 اينابسا ندملهأر ثكي 6 نوميللا بارش نم نورثكي ابلهأ ىرن كلذاءدارجتتس
 . اهتران هنومسيو لاقثربلا بارش نم ةماع ةفصب

 زهاكتالا دي يف يهو . راصح ةلاح ينو بابضلاب ةاطغم ماوذلا ىلع ةنيدملا هذهو



 امنودلا دوقيناك ىذلا كور ج روج ريسلا اهماع ىلوتسأ ثيح م 19/04 ةنس نم

 ليوما رك سيئرلا ةراشاب كل ذناكو. ادحاواقلطابيلعقلطي نأريغنم ةيزيلكنالا

 ترصاح ١/89 ةنس فو .نيرحبلاف هكحنو مقوملا ازه ةناصح ىر ناكىنذلا

 هذه نهمثودرطو اهدونج ىلع اوبلغت زماكتن الا نكلل وه قراط لبج اينايسأوارف
 تاراقلا لحاوس ىلع لب نيرحبلا ىلع نوطلستم تقولا كلذ نم مثو . ةفطنملا
 , طولا لكيلا ناتبلا نيام تالف

 اهلا زيلكتالا ىفن ذنم يرصم لكس فن يف ةلؤم ىركذ ةئيدملا هذهلو

 عافدلل همايق الآ مهلا بيس 0 صم يف ةيموثلا ةكرحلا ميعز اشاب لواغز دعس

 1 . هنطو قوقح ن

 ىتلا بالسالاو متانغااب برغملا ىلا 00 ال ريصت .نب ىسو# كرت نأ دعب

 نمهدييف امب هيلا عارسالاب كلملادبعنب ديلولا ةئيلخلارمأ هيلالدو « دعلا اهيصخال

 هاخأ نكلو . هئافش يف لمأ ال حبصأ ىتح هب دتشإ دق ضرملا ناكو . مئانغلا
 0 ءاحر هريس يق ُِق هؤطيتس ىسموم لا لش هدعل نم رمالا لو وهو ناولس

 ناعذألا ريش همامأ نكي مل ىموم نأ ريغ. رو هرقل هعم يتلا مانغا ريصت

 0 لاق : اعيد لقعلاو نيدلا هب رمأب اناعذا « هتعاط بجن يذلا هتفيلش رم .:

 عرسأو . « مكتمرم الا ىلوأو لوسرلا اوعبطاو هللا اوعبطا اونمآ نيذلا اهمأأي »
 ناياس يل واماق . مايأ ةلالُث ديلولا ثوم لبق قشمد ىلا لصو ىح ةرعس يف ىسوم

 )1١( « هتيكت هئارو نم ناك اريسع اباسح هباسحيو هيلع ضبقلاب رمأ «ةفالخلا
 هسواح درجت هاف : هموق ند غبت لكل هتبكش أ اضيرد ناك ناهاس نأ نوظي ) ( ١

 ففرعتلا مو «سلدن الاوبرلا دالب ةيومالل دب١٠يذلا وهو ريصن ئبا بكل ةقالخلا 0 3

 [وديهم نقار بفسو نإ جاجملا لآ ىلعوهق م أبن انساب ةميظعلا تاحوتدف'ا بح ص اقراط

 هش لاحر ند موك الا بنذ ند الك ساو ناسا رخو تار ءلاو زاجملا نيبومالل

 ىلع ناسار > ىلاو ملم كَ نثق جور | 008 0 تناك دقلو .كلملا دع 0 ديلولا

 ٠ لاق ىح هتارو' يف لاز امو هنم هقول ناياس



 يف هترداصم اذه بعأو . كاذ ذا رمألا هل ناكنم رمأ عاطا هنأ الا ءىثلال

 اهمبسن نأ يتلا ةرهابلا هتاراصتنا جئاتت ىف « هتيرح ىف « هلام يفهترداصم : ءىش لك

 هنأب ناملس مقأ هاك اذه دعو . اهاشإ أ عيطتسال خيرات | ناف ناملس هل

 5 كلع نكي مل رانيد فلا نيسم# هسفن ىرتشا اذا الا هسبحم نم ج رخال

 تناكديل باها نب ديزب هنع ابعفد ىتح هنحس يف لازامو [ انك ل اليلق

 دعب ًاريق سناب هتنحم ىف وهو ه ةملل ةنس ةنيدملا ىف ايقئم ىموم تامو . هدنع هل

 مرح « تايماس تافصو « تاليلج بهاوم _ءرم هل ناكأم هتوم لبق تام نأ

 !! ديزت وأ تاونس ثالث اهم عافتنالا نم مالسالا

 ىلآو زيزءلا دبع هدلو ىلإ هتدعت لب ىسوم صخش دنع نايلس ةمقن فقت و

 نيد نم هيف ناك ام ىلع «ةيطرق عراوش يف هلتق نم هيلع سد دقف « سلدنألا

 اهتدعت لب . هدلاوأ هراثثا ةيشخ كلذو : ةرادا نسحو رظن دعو ةعاحشو ملعو

 ا ! ! ريصن ىب لك ىلا نايلس ةبكن
 زعلاو دجحلا ءامس نم هلوزن ىف اببس بجاولا اذهب ىسوم مايق ناك دقق ةلججابو

 هالوملانئاخ نوكينأناماسعاطا ناكل هارحا ناك امو . نأ وهلاوةلذلا ضيضح ل

 ةعاطلا ربغ فرعي ىدوم ناك وأو . هدغ ةصقنع همون ةدمم اعْاب « هللا ر ءال ائلاخم

 لصو ولو . قرشملا ىلا ريسلا نع رذع ياب رذتعي نا هنكما ناكل ا ف

 ديزي لتق دقف : هدعب نم ءافاطلل ائيدر الاثم هتلود مظاعال هتبكن يف ناهلس ناكدقلو

 لكو . يرسقلا هللا دبع نب د نب دلولا بكلو ٠ بالا نب ادي زي كلملا دبع نبا

 يوطاا ديلا مه نيرذلا مو: مه ائماب برعلأ تأ مهأ نو تأ؟ مل نيذدلا ذاذفالا نم ءالؤم

 ملو قرشلا يف ةيومالا ةلودلا تنام مهتوكو ٠ 50 مثاعد ديطوتو نيبومالا تاحوتف ف

 . ةمئاق مه دعإ ال متن

 لتقل حافسلا لمدف ف ؛ داوقلا مظاعاو ءاسؤرال مون يق نيبومالا وذح لويسأب هلا | لح 0

 امهدبابو اهرعاو ىلع تماق لإ دعب يتاسإر ا لسم ابأ زوصنملا لتقو « لالحلا نب ةحاسم

 نب بوق هريزو يدهلا بكنو .هل هنامأ دعب ةريبه نب ديري بكل مث . ةبسابعلا ةلودلا

 بكنو . ناورم نب لضفلا هريزو مهتما بكنو . ةكماربلا ديشرلا بكسمو . دواد

 ةلودلا لاجر ةريخ نم مهكو : هلقم نب هريزو يضارلا بكنو . تابزلا نب ىبزولا لكوتملا
 . اهتمظعو اهيقر مهديا ىلع ناك نيذلا ةيسابعلا



 دس ؤو واس

 فيس ابحتتفا ىتلا دالبلاب .هلالقتسا ناعأن أكسل هرما هيلا لآأم ىلإ هرافن دعب
 قا اذا كلو واسم ولا يسمو قشر كب قرنا هينا وم قمأ قرر
 ء عراتلا هل هرفتتيال انلظ هايا هتبكبن يف ىسوم ملظ دق كآللا دبع نب نايلس
 0 انما وه كت مأ 7 سلدنالل هحتف دعب اقراط هالوم ىموم فصنأ لهف

 هيف ترهظ نيب» حتف نم هللا هان ام ىلعهل هدسجل هربخ مطقناو هرثأ ىفخ

 ه.سأ تشو مايالا هل هتلحسامنسحلا هؤالبو «ةردانلا هتيوقبعوه ةيماسلا هبهاوم

 ىلع 'ابونجو الامث فرشي يذلا لبلا كلذ ةحفص ىلع راخفلاو لالجلا ةداع

 . قيطنالطالاو ضيبالا نيرحبلا ىلع ابرغو اقرشو « اقيرفاو ابوروا نيتراقلا



 هاهو

 ةعباسلا ةلاسرلا

 نييومالا ةدم لا

 ء حتفلا مه”جو تناكو . ايش نو ليال مو اناا لغ برعلا لؤتسا ظ

 0 نع عفرتت مهسوفنو « هتليضفو نيدلا ةمظعب ةئاتمم مهنر كفو

 وقأ تناك هلك اذملا : مم ةمحر ابك م,يواقو « نييولغملا لاومأ نع فعت

 0 ىلا تيتا ىتم تناكىتلا ةيديدحلا مهمولق مامأ فت نأ نكمال شويملا

 نم مهف هتفرع اا اهماوبأ محتتتدالبلاتناكلب . هتبالصو هتوق تناك |معم هتتتف

 لقأ تناك ابملع اهمءوب رضي اوناك ىلا ةيزجلا نالوع ةماظم لك نعداعتب الاو ةلادعلا

 ملقعو مهتاحوتف تعبنا الو ٠ مي ورام اهدا ىلا ىلإ بتازتقلا ىف
 ىلع هنوقلطي اوناكو ) سلدنالا يف مهنارجي اوورضو مهتورث تمخضو ميكلم

 اوقشوقعارزلاب او.تهاف:ةراضحلا بابسأ لكب اونع ( لافترنلاو اينابساب مهك الما

 اوبتروجورملا اومظنوعرازملا اودهموراجشالا اوسرغو ناجاخلا اورفحو عرتلا

 مهم دالبلا هذه تحبضأ ىتح روصقلا ةيلعتو رودلا دييشت يف اوقباستو ضايرلا

 نومعني مهئاقبط فالتخا . ىلع سانلا ناكو . ةيناج اهئاركو « ةيناد اهفوطق ةنج

 ةيومالا ةفالخلا تاصوو. ةنبابتملا ذئاذالا نم ةداع اهم طيح امو ةورّثلا دابم يف

 ميسجو ناطلسلا ميظع نم برعلا هب م نكت ملام ىلا تقولا كلذ ىف ةيبرفلا

 يذلا يبرعلا لعج دح ىلا ؛ ةراضحلا قرابو نارمعلا عساوو ةمرحلا رفاوو ةورثلا

 سايل همسج ىلعو ؛ هتعوجابم دسي ريعشلا نم تامقل ريغ هضافو يف سياو اهلصو

 « ريطتلاو ىواحلا لك او ريرملاو نقمدلا ىف :لفري حبصأ ؛ هئروع رخسإ نش

 ةيزاملالاب ةيقرشلا ةلودلا ع درا ينزع لكلا ف هنع عمسإ ناكأأم يستو

 . ةيبرغلا

 رصانلا نمحرلا دبع ةدم يف ابجوأ ىلا اينابسا يف ناطلسلا ةمظظع تغلب دقو
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 ءدالبلاهذه يف نينمؤلا ريمأب يمس نم لوأو مهئارمأ نم عباسلا وهو « يرمألا
 هتسايس ريكو هثدارا مظعوهتل ود ةماخفو هكلم ةماخضل ديشرلاب هن وهمشي اوناكو
 رضاح نهذ نمهلن اك مل نوءأملاب كلا هداون ومشي اوناك اك هيركوداععساوو

 نوؤشلاب هماهالو خذاب دهتو خسار لقعو جضان ىأرو بقاث رظنو رفاو ملعو

 اهبتكل همادقتساو اهدهاعم رم هراثك اي هدالب يف اهرشنب هتيانعو ةيماعلا
 تائمابف ناك ىلا هتيتكم نك ع « قرشلا تاهجس نم 0 لك نم ةئاتحلا

 هذه ىف ةيمالسالا ةمظعلا تماق اهكحيو . ةردانلا ةنيهلا بتكلا نم فولالا
 ةمبم .نونفو ةمج مولعو ةتفدتم ةورئو ةنفوم تاحوتف نم ءاهرهاظم لكب دالبلا

 0 ةيندمو ةرابضحو ةرضان ةعارزو ةرهاب ةعانصو ةعسأو ةراجنو ةعساش كالمأو

 نيخاتلاةئر لا كولم تناكو . ةقحاللا الو ةقباسلا اهمابأ يف سل دنالا يف اهلثم رب

 .نورغاص مثو دب نع ةيزرلا امل نوعفدي. مهضرال
 تناك 5م«برغلاىفنادلبلا ةرهز سلدنالا ةمصاع ةبطرق ةنبدم تناكدنلو

 ةيندملاونافرعلاو مولعلا ةعشأ امم كيعبلت هس كناكووقرشلا يف اهمرهز هاد

 تناكو . ةيبرغوأ ةيقرش ةنوكسملا نم ةطقت لك ىلا اهرهاوظو اهرهالظم عيمجم
 لمح ةروبثلا مداوعلا نم اهريغو رصمو ةناتسالاو ناسارخو قشمدو دادغب

 ةينغلا اهتاوسا يف اهعيبل اهنحت فاتخمو ابتكر دانو اهتاعانصنم لمتك | ام اهلا
 ةيندم تناك كلذل . لاجرلاو ءاسنلا نم ةاوطاو لاومالاب ظتكنت تناك لا
 « ةهج نم ةيقرش كل ترهلظ اذا ىهوهدالبلا هذه تايندم نم فرطب ذخأت مونأا
 . اهمتعانص يف ءاوس : ىرخأ ةهج نم ىبروالا قوذلا عم قفنت ةحسم اهيلع تناب

 . ريوصلاو ممرو شقنو نق نم أهيفاهف وأ
 يناعم اهوسبلا مهبةصاخ اميص مل تدجول مهباتكو مهئارعش ىلا ترظن ولو

 مهيار مهئاهلع ىلا تراظنولو . عيدبلا فطلو مينصلا نسح نيب تدمج ةديدج

 دق مهئدجول ميتةمالف ىلا ترظن ولو . ريغ يف هارت يذلا دونما نع نيدديعب
 تناكىب. يثا ةديدجلا ةفسلفال اساسأ ناك ام نوطالفاو وطسرا ةفسلف نماوغاص



 هس أ وادب

 واو.ابوروأ فن الإ اهتعشأ قلأتت ينلا مهتسلفأملع رسئساو 007 تراكيدو

 ذخأتو بالا كالمتت اهارت تايبسادنالاب اودي ىتلا اهمناغأو اهاقيسوم ىلا ترافن

 فرت اصوضغ ةل اكل تان تعمس اذاو.ةسنقلا انت لوشعلا ىورتساو بآثلاب

 يف نفلا|ذهءاءاع ءاظعىلع ىتح ريثأتلار يك اهل ىلا( ةيسنلو ) اهنومسي ىتلا ةعطقلا
 . بايرز اهدعاوق مضو ىتلاةمدقلا ةيبرعلايناغالا كلت نم رثأ اما تفرعاب وروأ

 ىلدوملا قاحسا نع ءانغلا ذخأ قرشل لا نينغملا مالعأ نم 2: تانر ناكو

 «ديشرلا ةنلخلا نر ةيوتل قاعيشا هلو ربها لع فاح + ريك قون نو

 همارك | ىف غلابف كسحلا نب نمحرلا دبع ةدم اهلا لصوو سلدن يلا ىلا رجابف
 ةدمع هلعجو «رانيد فالآ ةعبرأب هلخد ردقي ناك امب «هماعنا نم هيلع ضانأو

 ١ ماظن قيسودلل عرتخاو سادن الاب ءانغلا ةعانص بايزر قر دقو . نينغملا

 لازي الو « طقق راتوأ ةعبرأ ع هلبق اكو ًاسماخ ًارتو دوعلا ىلع فاضأو ًاديدج
 (صاخ لع تخنصأ ءانغلا قرط عضد ٠ . تقولا اذه ىلا بابرز عضو ىلع

 ش ان ل اهمف هربأ لازب الو هيف اهقوفتل سلدنالا هب تربهئشا

 تاصقارلا ةمخ هب تلصتا يبرعأ !! صقرلا كلاذ وه ىلاملا ىلابسالا صقزراو

 نرآلا ها دقق ةلجابو . هتاحورو هنائيج 2 6 هتاكرح 32 نمنفتو نومقاشرو

 نورق ةثالثرمتسا نأ دعب ء«سلدنالاب يومالا كلا ةمظعب يحيسملا رشاعلا

 فرط لك يف « ةيسلدنالاةراضحلا ةمافعل ًارهظمو « ةيندملا عاونأ لكل اردصم
 ميكح ةدم ةيصوصخلاو ةيمومعلا تابتكملا تناكدقلو . ةنوكسملا فارطا نم

 قيرحتاا تابكت نم سادنالا بتك فداصام الواو « بتكلا سئافنب ةماغ
 نيدخولاو نط ازلا ةدئاصوصخو ضومالا محلا رخاوأ يف ةماعلا نم قيزقلاو

 ةفسلفلا دعا وق نم اهمفام ناو « اهرهوجيف لوصالا فلا اعورف أمف نأ ىوعلب

 دق موقلا- نأ ىلع ناهرب ربك أ اهنم انيلا لصوام ناكل « نيدلا دعاوق فلاخم
 تفداص ىتلا تابكتلا ريك أو . نامزلا كلذ يف « نافرعلا دجم مانس ىلا !ولصو
 قرحا دقف :ةطانرغ ىلع مهئاليتسا دعب اهل ةينارصنلاقيرحت ىه برغلا يف بتكللا



 ىهو يلرع طوطخم فلا م سيسقك اذف راكلا 3 اهدحو ةنيدملا هزه يف

 ثيح ير طا عباسلا نرآلافصتنم يفقرشلا قيسكلاة كم 0 هشأةكل

 زاوط ةلجلا يف رسح ينم دف ناب دادعب يلع هلاليتسا كعب وك الوه نم

 ا ىلا ءىطاش نم هيلع هشوبح

 ةبلطلاب ةظتكم ةيماعلا دهاعملاو« ذيمالتلاب ةرماع ثدبع يف سرادملا تناك
 لك يف نيهسملا ءادع لوحف نم دهاعملا هذه نم ج رض دق 3 .راطقالا رئاس نم
 سانرف نباو بطلا ىف رغذ نبأ ةغسافلا يف دشر نبا لاثمأ : مع لك فو نف

 مزح - _هرباو ءاشنالا ىف رماع ين نباو بدألا ل تا

 نع ماقملا قيضي نم مهريغو مريغو تاءارقلا يف يلماشاا و هقثلا يفدجاب نباو
 ينلاملاويلببش الا و ىطرقلاكهتنيدممىلا مهتم بسنت نم ءامسأ أرقت ن اللو. مذ
 .مالسالا ققدص مدق م نيذلا مالعالا ءاءاعلا نم مثريخو يف طير جْنأو ىسوبلطبلاو

 ةعماج ىجرخ نم نابسالا كوام دع عا قولو يناثلا رتسفاس ابابلا ناكو

 ةسردم تااك اك برغلا يف ةسردملا هذه ا ناك دقق ةلمجابو ٠ ةيطرق

 نم ىتح جف لك نم ةبلطلا اهمؤي : اهتمظع نابأ ىف ىهو قرشلا ين ةيردنكسالا
 سانلا اهدصت# ىتلا ابوروا سرادم يف مويلا لاما وه اكو . نانويلاو ناموا
 ىف ىتح يوقلا فيعضلا داعي : ةقيلخلا ةنس كلت . اههف ملعتال ملاعلا تاهج لك نم
 راضلا ىف هديلقت ىلا مه قاخال نم ضعب بهذي دقو . هسابلو هب رشمودلكأم

 , نوؤش هقلخ يف هللو مفانلا يف دال

 نءاوناك ءاوس مثريشتسنو برعلا نم ءاب مالا مدقتسل اورو كواف تناك
 , وروأ ىف تانابنلا ةساردل نيئاسبلا ملف نم ل وأ برعااو . دؤبملا وأ نيماسملا
 يف ةفورعم امرهش لازال ىهو اس رف بونج ةيطلا ليوم ةعماج م بسلتو

 . نيبرصملا ةبلطلا نم ريثك نآلا اهدصقيو « رعم
 نم ةيآ تناكو . ةبطرق جراخ ءارهزلا روصق نويومالا ءافلخلا ب دقو

 اهشرفو اهشوقنو اهمئابم يف قئأتلا لصو . داخلا تانج نم ةنج لب . نامزلا تابأ
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 ندوب ةراومملا لقتلا له سي انش ةيترفلا ىهترؤم ل داك لآ ابقار ا ماثأو

 نم رويط هاوفأ نم اهؤام رجفتي رمرملا نم تاربح ابيف ناكام بيجع

 ابهاوفأ نم ءاملا لذ نعل سموا قا كروس اطيق ناكر :نهذلا
 .راظنالا رهمثو راصب الا شهدت اهماظن يف تناك ىتأا اميئاسب ىلا

 عاضواةلمج ىف يئاسنلا لاحلل ةريثك م وامور روع ىركلا ا اما يف ناكو ظ

 شحو رمح نم ديصلا رظانم نم ريثك اهمئاج ىلاو . دباعلا نتفتو دجاسلا تفلت

 نكميال امم ءارهزلا تناكدقف ةلمجلابو . ةفلتخم روص يف رويطو نالزغو عابسو
 نب ماشه نب يدهملا نمز اهنابم بلغأ ىلع قيرحلا ىنا دقلو . هفصو فصاول

 قبب مو « ةئيدملا ىلع مئاليتسا دعب طوقلا مث لها اهقاب ىلع ىغقو . كلا
 اماردجنيب ناك امو «لالجو ةمافع نم اهمف ناك ام ي َ :لالطا ريغ ن 6 اسم

 ناكو ةرهازلا رصق ةبطرقب ا ل نوصل نر ركماو ل هنو نال ع

 . ءاقبلاب درفت نم نا>حبسو نامزلا دي هتحم دقو هئسحو هتمظع ىف ةبأ

 بهذلا نم ةقبطب يمكم رجآ ىلع ءارهزلا لالطا يف 16٠١ ةئس اورثع دقو
 ثبثي امم تايراع ءاسأ روصو لب عابسو روبط روص اهيلع ة هوك ءاشأ قو

 ْ . سلدنالاب نييومالا( ١ 000 خييراتلا يف ءاحان

 ركؤم يف 1801858 ه8 م1578 8 متسم ود جال وسلا ةلمخ قداس (1)
 ٠نرقلا ادم يق كيرالأ ةدايقتحتاسن نق ىلع 7 هودهيفطوقلانأ» : لارا ةئس اءياسو 3 : نيقرهتسملا

 ىلا دالبلا يف |اوكرئدقفبرعلا اما . اهوحتتفا ىلا دالبلا يف ارغا اوكري لحما سماخلا

 . دالبلا هذه 0 ةرادا ىلع اورصتقي م مهمال : و هه نورك ذي نولازبال از ا اهواتحا

 تناك تقو ين أ رمز أمعإ اوماق لإ ٠ اهريغو سنافورتو ٠ نوران لثم | يلع مد اوعضو ىلا

 نويل ريما ( هجناش زوسناش ناك دقلو . ةندلاو ةراضحلا ن نه نيتم' ساسأ لع هما مهتلود

 يلع نعوعرو عوق رج بهارا نأ م ..تاذلاب مه ابطا ةراشتسال مهدالب ىلإ بهذي

 صرعشج 528 لبارنك سرطب كيذكو. ىناثلا رت ةاس ا لاي ركل ختي نأ لبق مهسرادم

 ا يناملعت [.' قمرقاك مق !عارال ال7 د ١ نقاب عما 8 قلقا
 قيرط نم الا نيين ويلا نيفلؤملا ءامسأ فرع. اسنرق تناكام رشع سماخلا نرقلا ىلاو
 ةعارزلا بيل أساو 6 ةفل 6 مولعلا مهنعا ان رف تنخا دقو . ةيمالسالا .اين ايسأ يفموبتك ةجرت

 .بويللا نم قرشلا تالصاح مهنه ا 6« ير ماظنو « ناعلملاو علا نقح مهتم ائماعتاو |



 ا

 ممرمأ رخبآ ىف نويومأألا ءافلخلا ماستسا اهدودح نع ةيهاذرلا تداز الو

 نودشنلا رضح اذا ناكو . مروصق يف سانلا نع نوبت اوذخأو ممذالم ىلا

 ةعارزال ا ةمهلاص تراص قح اهولاعو سل دن اللا يق أ,تعادز اولواز ىلا تاق دااو راجشالاو

 . ابوروأ يف

 5. 7011118 ميفورت ناس ةسينك يف ادجقنيمت تاحوسنم مهلامحا نم انيديانيبنآللو 1
 رشاعلا نرقلا ينو ل لاق نا ىلإ « نآ ةئيدم يف لنآ كتناسو . نيقيس كن اس يفو ٠ لرأب

 . فشتكا لاؤفير قديدس# ماعلا ثاو٠ ميهتطساوب ان دالي ىلا ةينامورلا شوقتلا تاخد

 .لاز ال ىلرتلا مدلا نإ ب لاق مث م 6 ًادحةامج 5 ةب رع اشوقن لرأ برق سرطب سدقلا ةسيئكا

 باالا لابج نم ىرخا دالب ينو 5888578 تسريس يف اصوصخو اسنرق بونج يف
 ارد ىلعو ارسيوس يو اوقسلا يف 2١ 60558 سوج روتكتدلا ملاءلا دجو دقو
 لفها لاز , الو م ةصاخ ةئآ مهو ة ةفرص ةيب رع مونحسو ةيقرش مثروص نيريثك اسانا

 علامك مع 5م1045 . نينثولا ءانأ وا نييقرشلا مسومس تاهملا كالث

 0 ءج م مع اضمأب ١ ةبل ةنس رباني لوا ُِق ةيعوبسالا ةسايسلا 5 لاقت ءأح دقو

 : هصخامام

 نييواسن رفلا نع ةلزع يف ابله| لازيال ليفكارتاوك نم ةبيرقلا هيايزوك ةنيدمو )
 يق صقارلا نوميقبال مهما مماداع نيو مهم ةصاخ ةغل مهو موضعل نمالا نوحو اذا الو

 )6 هللا » لخفأ م ماوسا نم ريث 5ك يف لاز , الو تايتم ماس مظعمو ممالافتحا

 نأ ىلإ تيسسم نيحتافلا ةلالس نم مم ماي ثفورانتاو م ثننل نواظفحم مهو هللا حيتقو هللا ديفكا

 ستقاو نوسوا ةنيدم ىلا ديحاحسلاو ةطسبالا ةعانص اولخدا نيذلا مه برعلاو » : 00

 ابرق كودحتلو الام هيكيقودلا ىلا ايلسرمو سان ثوب ىلا ةقطنملا نع ةرايع وهو سأافورإ

 اولوتساو لامغلاىلا اوضه مثعنماثلا لراش ن.ز يف الا اسنرق مد ىلا ملا مو القتسم ناكو

 ةعزه دعب ممتعجر طخ لع طقنا دق نيمافلا ءالؤم نا اتفرع 6 لوس اذ ةئيدم 0

 حاصلاب مهرمأ لآ قح عافد ةقطيم كك ةيأب ا ثاهحلا هذه ُق |وماق , هيل و يف مماوخ

 ىلا عار اوانتشا مْ ندد ٠ . مودا يف كاك جلآ ةنيدملا ك اوميشي نأ يلع داليلا لها ف

 مويلع لازال تناك ناو مايالا رد ىلع اياها يف اود و تاهملا كلت ُق ةؤوردم فا نكست '

 .ىلا انوعدب يآلاو .٠ مهريغ نع مهزيع داكن مماداعو .مهتتلو مهتلحيسا يفا هأرص ةبق ريش ةحيسم

 . نيمنافلا ءانيإ نومسي نولازيال موك وه ضرفلا اذه

 تحبتف اسنىق نال اين ابسإ نه مهدرط دعب ةهملا كلت يلا اواصو برعلا ءالؤه نوكي دقو
 اعافتنا مع تمفتن اف . سيسموديرام ةكللا ةدم رهع سداسلا نرقلا رخاوا يف اهاوبا مه

 . امداو ايدام



 تا

 رركف رثسأا نود نم بجاملا فقيو باجح ءارو نم اوملكت ءارئسلا وأ

 . ةفيلخلا لوقي ام مهيبجت مث « هنولوقيام

 ةئياذلا _:رم عمسم ىلع هل ةديصق ىقلا يتوبششالا اناقم نبا نا كلذ نمو

 : اهرخآ ىف لاق يوجلا يب نب سردا بحتخا

 قيلاعلا نفور قبلا ١ كرر قدر متت انورافلا
 . ةنسح:زئاج هزاجأو ههجوب ههجو لباقو رتسلا ةفيلخلا عفرف
 : بيرق نمز ىلا برغلا كولم ىف ةرمتسم تيب ةلاحلا هذه لرأ ريظيو

 بهذسنوتىلا هترايز يف هنأ : لوقي هدبعدم# خيشلامامالا موحرملا انذاتسا تمعت
 اهررك ةلج خيشلا لاق اذا ناكف ناجرت اهنيب فقوف . ىابلا ومس ةلباقل

 ىهتنا ىتح . خيشا نامجرتلا هررك اعيش يابلا لاق اذاو « ىابلا ىلا ناجرتلا
 ناجرتلادوجول ىنعم مهفأالينأ عمو . ةيبرعلا ةغالاب كلذ لكو ةطساولا هذه ثيدملا

 ءانلخلا دهع ىف ناكهنال : ةدحاوب تسيل نيرمالا ىف لالا نوكتدتف كانهوانه

 يذلا يوان رفااطغضلا راثآ نم رثأ وهف دهعلا اذه ىف امأ . مقربملا فعضا ًاريظم
 مههاوفأ نم جرخم تاك يف ىتح مهسافنا مهملع دعيو متيرح تايابلا ىلع ديقي
 ."هدبع خيشلا لاثمأ صخألا ىلعو بارغالا عم اصوصخ

 خي راتلاو ةرلل

 ءاجاملف « حتتملا رمأب نيمئاق مثرمأ لوأ ىف سلدنالاب برعلا ءازعأ تراك
 ءابياخاد اومظنو « ةلودلا ساسأ اوعضو مل تدهمب دق دالبلا تناكو نوومالا

 راهدزا لو « ةيرغلا ةيمالسالا ةراضحلا ردصم اهواعجو ؛ اهّتمظنأ اوبترو
 « ماظلاو روجلا نع ةديعب « حماستلا ىلع ةينبم مهتسايس تناكو . ةيرعلا ةيندملا

 ريسغ رم نيينايسالا نيب مهدم يف يمالسالا نيدلا رشتنا كلذبو

 هراشتنا ىف ببسلاىه ةيمالسالا ةعب رشلاةحامم تناكلب . نيرذنم الو نبرشبم

 «نيبلسلاو اوغتنار ناينألا ىراض ننك ملسأف « ةحوتفمل دالبلا ءاحنأ ىف



 ههنا

 نو مب قرف الو مؤوانبأ معبصأ يتح « يمد اودأتو « مهمتل اوماكتو

 ىلع يتب نم مهامو « ةيبلعلا طاسوالا ل نورك ع هريظو . ءيش ين برعلا
 . هيسرغنبأو «روطباسنباو « لارب نيأو ء هنو ها 4 نياك هيبأ مسا

 عهئامس أ ىلع نوديزب اوناك ب رعلا صف ناهلا نييولغملاب نييلاغلا لا لصو لب

 وول او فاول هنبضا ىلإ فاطأ نم مهنف : ةفرص ةكرلا و نطو تاك

 . نوردبو ٠ نودلخو . نوركبو . ورمخ ىف نورعو ٠ ديز 2 نوديز : اولا

 رخآ يف داز نم مهنمو ٠ اذكهو . نودبعو . نوقرزو . نوصتحو . نوبهوو

 «سويحو« سودبعو « سور : |ولاقف . نيسلاو ءايلا وأ نيسلاو واولا ةءلكلا

 ( اشأب يكذ ةمالعلل رعؤملا ىلا رفسلا باتك مجار) . اذكهو سيدمحو

 نوني «وتئاصلا يهاربا » اولاق ا يبنجالا بقل مهئامسأ ىلا اوفاضأ ارو

 : هطان رغ حتفلبق هقلام نابسالا راصح يف امظع ءالب ىلبأ يذلا مهاربا هللا يلو
 . سلوب ثناسو سرطب تناس ىراصنلا لرش

 « لعلا اهيف 00 6 اموئش عبي ى سادنالا ثم نييومالا ةدم يفو

 رمأ انو . نيلهالا نيب ةورْثلا ترهظو . اماهج لك يف ةعانصلا نونف ترشتناو
 بتر نأ دعب « عبارلا نرقلا نم ىلاثلا دقعلا رخآوأ يف ةثالخلا موسرب رصانلا
 ع م انغلاو بئارضلا نم لاومالا كهاكركو ءابتيابج منو ؛ هتلود رومأ
 ىلع تيايف ءارهزلاب "و كيلو ةفالخلا لالجي قيلي ًارصق هل يني نأ فاو

 برعلاوخرؤم هلاقاممو . ليم ىئاثو لامأ قدا وحاب 5 يطول نعم هدأ

 ع باب فلأ رشع ةسمخ ىلع ديزت اها وأ ددعو ؛ ةيراس ١ ٠٠# ام ناكهنأ ايف

 نمو « لجر فالآ ةرشع ةلعفلاو مدخلا نم مون 000007 قاكدتاو

 0 « ةئيدلا نم ضيبالا ماخرلا اهيلا بلجو ؛ ةباد ةانعو تلا باوذلا

 ضوملاو « ةنجاطرقو سقافسا نمو ةيقيرفا نم رضخالاو ئدرولاو « ةير نم'

 روص ىلع روصو ليثاعو شون هيف ناكو . ةينيطنظسقلا نم بهذملا شوقتلا
 بصنو «سنوملاب فورعملاقرشلا ساجملا طسوىف هبصنب رصانلا رمأق . ناسنالا



 ا فاح

 نم هكمس ناكو « ةنالخلا رسعقب ىمسملا سلوا اهيف ينب مث . الاثك رشع ينثا هيلع

 هطسويف تلعجو . بهذلابيشوملاو هسانجأ ةنولتملا هنول يف يناصلا ظيلغلا ماخرلا

 اذه ديمارق تناكو . ةينيطنطسقلا كلم نويل 1م رصانلا فحتأ يتلا# ةميتيلا

 باويأ ةينام سلجلا اذه نم بناج لكيف ناكر « ةضئلاو بهذلا نم رصقلا
 ثماق « رهوجلا فانصأو بهذلابعصرملاسونبالاو جاعلا نم ايانث ىلع تدقعن| دق

 هذه ىلع لخدت سمشلا ثناكو .٠ يفاصلا روابلاو نولملا ماخرلا نم راوس ىلع

 ذحخأي رون كلذ نم ريصيف هناطيحو ساجلا ردص يف اعاعش برشيف باوالا

 . ةبطرق لابج نم هايلا هيلا ىرجأو نيئاسبلا رصقلا اذهب قدحأو . راصبالاب

 ةاظمرويطلل ح راسو . جايسلا ةدعابتم ءانغلا ةحيسف شحوال حراسم هيف ذخناو

 هيأا لقت مهام . سرملا ةماقال ج رب ٠٠" هيف لعج روس هطاحأو . كابشلاب

 ؛ ةفالخلا نيواودب اهضعبو « ةفيلخلاب ًاصاخ هتينبأ ضعب ناكر . ةفالخلا زكرم

 ىلع فرص ام اوردق دقو . دنجلا نم سرملاب اهضعبو ؛ مشحلاو مدخلاب اهضعبو

 ٠ " . ةنس نيرشعو ةسخ ةدم ىف رانيد.فلأ ةئامئالث ماغ لك ءارهزلا .

 ةفالخلا ًاركرم تلاز امو . كسلا هنبا ءارهزلا يفداز رصانلا تام امو

 . اهؤببم نأ دعب مكحلا نب ناياس ةنتق يف ه 4٠٠ ةنس ريربلا اهقرحأ نأ ىلا .

 ناكل نبا نكلو . اهي دهعلا رخخآ ناك اذه نأ نيخزؤملا نم ريثك معزب دقو
 ةيطرقب هتعاخ ضعب ىلإ بتكح هنا دابع نب دمتعلا ةحرت يف ركذ
 0 : نيتبلا نيدبم

 . ءاساام مكربعو يريصاو ءارهزلا كيف رصقلا دسح

 ءاسم ارودب اندنع اوملطاف ارابم اسومش اهم رتعلط دق

 يف هعم قابتغالا ىلإ مهاعدو « ءارهزلا' ىف مهعم حعيطصأ دق دمتعملا ناكو

 تفرع ه 5٠ ةنس دع الا ةبطرق تاع ل دمتعملا نأ تفرع وأو . ةيطرق رصق

 تحبصا ىتح هدعب نم تحلصا ابماو ء اهب لماع نكي مل 4٠١ ةنس قيرح نأ
 ناف لاح لك ىلعو . دالبلا كلم دابع نبا: ةهزن وأ نكس لحم نوكست ناب قيلت



 دا دج

 تابالقنالا تقو يف ناك هنا نظأو .ريثكب تقولا !ذهنعرخأتي مللماكلا اهبارخ
 رهظم لك يف قنأتلا نع مثدعبل نيطبارملا ةدم فئاوطلا كولم رثا اهم ىحمبا ىنلا
 اذان وماسملاا هلا أحلي ال ابمدهاومتا ابيلعنويئابسالا ىلوتسا املو.ةايملا رهاظمنم
 . ةبطرق ةرصاحم مل نع

 رماع ينا نب روصنللا رما يذلا ةرهازلا رصق ءارهزلا ربغ ةبطرقب ناكو
 هبلا لقتناو . ةنيدملا هذه قرش رييكسلا يداولا رن ىلع هئانبب 6٠0 ةنس يف
 اهالغا راو اطل“ اهنيحا ودم ةماح روضتلا رك ١١ نم ناكو ضب لمن ل
 ىف سانلا يبو . هتم ا مق يف لعج دقو . اقاوسا اهعسوأو : اراوسا

 . ءارهزلا ىلا اهنييو هنيب الصتم ناينبلا راص ىتح ةبطرق نيبو هنبب يذلا غارفلا
 ءافلخلل ةريثك ةمخف روصق نيميدبلا نيرصقلا نيله ريغ ةبطرقب ناكو

 . لماكلا رصقلا اهيف ناكف : ةارسلاو داوقلاو ءارمالاو ءارزولا نم مثريغو
 . قتسرلاو . كرابملاو . قوشعملاو . رهازلاو . ةضورلاو . رئاحلاو . ددهجملاو
 . فينلاو . روهبلاو . بيحارشلا رصقو . رورسلا رصقو . عيدبلاو . جانتاو
 نبا رصقو . ةفاصرلا رصق : ةيطرق جراخ مهاهزعتم نمو . ةروعانلا رصقو
 . رييزا| ةينمو.قدارسلاو . بجاملا رصقو. دسلاو .ىسرافلارصقلاو .نمؤملا دبع

 يف ليئاعلا نماهيف هنو.يقي اوناك اع روصقلاهذه دييشت يف نواس | واكو
 حماستلا هب لصودقو.أ رثو ًارعش اممريثك فصوبيبطلا جفن ينو. ةفاتخم عاضوا
 . ءارهزلا بابىلع ةينامث ابنم ناكو ةماعلا مهنيدايم ىف !موميقي اوناكن ا ليثاعلا يف

 ؛ ةبطاش تاحاس نم ةحاس يف مقا لاثمت ىف مهضعب لاق دقو
 امرأ نعو داع نع ثدحي امم هب فوقولا لاط ظعاو هنأك
 اعف حا نتف قد ظفوأو ينشأ" ”انيلكم دلص يح لا رظناق
 عد#ةصاخلا رودلا نمو غ٠٠٠١٠ ةماعلا رودلا نم اهدحو ةبطرقب ناكو

 . مرينا دجاسملا نمو : 7٠١ تاما. ا نمو

 رييكلا يدارلا ىلع رفاسما ناك ىح ءانبلا يف سلدنالا لهأ رثك أو



 ب

 ىلع ضعبب اهضعب لصتت تناك ينلا نيتاسبلاو نآرمعلا نع هرظن عطقتي داكي ال

 دقو . هلولم ىف الصتم نوكي داك الي جر رسلا رون ناكو . هيتهج نم ربنا لوط
 : دالبلا هذه فصو يف هللا هحاس همس ةنس ىفون يذلا ةجافش نبا لاق

 امو قاما: لقوم وك رد هن ىللالا لما
 داتا دفا اةهيكرف راو. وكر قالا واذا علان
 نزلا ةنلاددع لخيت سنك [٠ رفا وعش أ ديه اوينسالا
 الرع خسارفتيناع أ ىنب مابأ ةيطرش ةراعلا تلصتا » : يرملا لاق دقو

 ددع ليز اكو ٠ (طرغ ةثلفو الوط اليم نيرشعو عدا لوك ضرع نيخسرف ىف

 الو هلهأب موقي ام قاوسالاو دجاسملا نم ضبر لكى نيرشعو دحأ اهضابرا

 هيقفو رهنم ةدحأو لك يف ةيرق فال آ ةثالث ةبطرقجراخم ناكو .هريغىلا نوجاتحي
 . هل مئارشلاو ماكحالا ف ايننلا نكن ( هؤيناقلا نسويسلاب ايل ) نضاتن
 ةرشع ظفح نم ليقو أطوملا ظفح نم الا هسأر ىلع مهنم صااقلا لمجت ال ناكو

 نوفل وخله ناكو , ةلودلا ظنحو مسوهياعُا لص يبا :ل| نع ثيدح نالآ ٠
 هنوعلاطيو هيلع نوماسو ةفيلخلا عم ةالصلل ةعنجلا مون نوأب . ةبطرقل نورواجمل

 . « ممدالب لاوعأ

 اوصقتسيل ةديعبلا تاهملا ىلا لود ع صاخشأب نولسرب ءافللا ناكدقلو
 عالطتسال ةبطرقق ا وسأ يف ىشع مهنم ريثك ناكو . مهتيعرلاحو مطاع رابخأ مه
 نومولظملا هدصقيف . باحح نودب هرصصق باب ىلع ساو . هسفنب سانلا لاح

 ٠ . ةطساو ام ريغ نم مهاوكش هيلا نوثبيو
 نمو. . قحلا مامأ مهسؤر نوئطأطي مهكلم لالجو مهماطلس ةزع عم اونأكو

 دجسملاب ةمجللا دبشيإ اماينب يف كيبلاو ءارهزلل هثرامع مايأ رصانلا نا : كلذ

 :ىلاعتهلوقي هتبطخ أديوربنملا دعصو دعس نب رذنم ةعانلا ذاق قطي مفاماعا

 : 0 اذاو. نودلخم كلما عناصم نؤوذختتو . نوثيعت ةبأ ١" عيرلكب 00 2

 عسأ . نودلعت ام دمأ .يذلا اوقتاو . نوعبطأو هللا اوقتاف ٠ نيرابج مشط
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 00 « مظع موي باذع مكيلع فاخأ ينا ."نويعو تانجو نيبو ماعنأ

 م مأ ريخ ناوضرو هللا نم يوقت ىلع هناينب سسأ ن فأر لاقو ءارهزلاب

 موقلا يدب ال هللاو : هج ران يف هب رابماف . راه فرج انش ىلع هنايني سسأ

 مسيمواق عطقت نأ الا مهواق يف ةيير اون يذلا مماين لازي الو » ٠ « نييلاطلا

 .6 مكح هللاو

 : كملا هدلو هل لاقق - . ًادبا ديعس نب فاخ يلصياال نأ ةغيلخلا

 يف كيعس نب رذنم لثم رصانلا لاقف - + هب لاديتسالاو هلزع ن< 0 امو

 ؟ 7 دشرألا نعقف ابق قرأ ف لق كل مأ ال هعروو هلضف ىف

 دحأ نأ هفلب نيدحوملا ناطلس روصنملا بوعي نينمؤملا ريما نأ كلذ نمو

 ةفيلخلا طخس نم نوكرحيو هرما نوربكي نورضاحلا ذخأو هنم لاث دق ءارعشلا

 هلوقب هقالخأ ومسو هسفن ةمظع ىلع لدي اب مهباجا هلا هحر هنكسلو !!. هيلع

 هذه ىلعالا مهوامو برعلا ءافلخ ةمظع تماق لهو . « رمل هبقاعت نح»

 .وأو قحلا ىلا ناعذالاو لدعلا ىلع الا مدعم ناينب ديش لهو” ةيماسلا قالخالا

 ىتح ماياعر نم مهموصخ راوجم ءاضنلا ةرّئاد يف مهنم فقو كو ؟ مهسفنا ىلع

 مهاطلس ةرئاد ىلا اوداع مث « لاحلا ين هوذفن مييلعوأ ملل يضاقلا مح ردص اذا
 . ةمظعلاو لالجلا جايسب ةفوفحلا

 نيذلا ناكسلاب ةرماع ؛ةورثلا يف ةلفارنيبومالا ةدم سلدنالا تناك دلو

 . سوفنلا نم انوياءنيعب رأ ىلا سادنالا يف مبكح ةدم مددع لصو

 برغلا ىلإ هتسدنهو هنؤنفو قرشملا مولع اولقت نيذلا مث برعلاف ةلجلابو .
 57/18 ماهان 5 عذهان# امم صاخماظن ولعابوروأيف اطج صا وهتيلب | هيفتعاشف

 شايرلاو ثاثالا نم اهم نوكي نا يعدتسا اهونب يتلا روصتلا ةماخف تناك دقاو

 نيم ثاثا نم اممزاب امو اهشرفب نوتأي اوناكف : اهلالجو اهقثور عم بسانتيام
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 ءانيلا ةسدنه عم سلدنالا يفت عاش اذه نمو . قرشملا تاهح نم نو شاير 2

 زيرطتو جميس نم ابمزا* يتلا تاعانضلا عيمج نيواتو قيوزتو مسر نم اهلا امو

 . مثدبع ىلع سا دنالا فترشننا يلا ةيقا رئاةيندل|تاعانصنمكلذ ريغو ديحنتو

 .لمعب ةيرلاو.جاجزلاوراخفا|لمعب ةقلامو.دواجلا ةغابدب ةبطرقترهمشا دقو

 ةهقمقالاو رومسلا لمعي ةطسقرسو . نؤسلا ءانبو ساحنلاو ديدحلاو خاوجالا

 جمسأب ةرورشم ةليشا :تناكو ٠ قولا لف ةلطاشو..: ةيئاتكلاو ةيريرملا

 اهيلع نابسالا ءاليتسا دعي تحبصافق لو فلا ١*٠ برعلا دم ابيف ناكو ريرحلا

 الا نوعمتجي ةيدنأ سادنالاب برعال تناكو. الو نيعبراريغ اهيف سيلو

 ةصوصخم تاقوا ءارمالاو ءافلخلل ناكو . مثريغو برعلا رابخاو بدالاو ماعلا

 ساهم رماع يبا نب روصنهلل ناكو . ءابدالاو ءارعشلاو ءاءاعلا ايف مهيلا عمتجي

 ناكو . مولعلا فاتخم يف ةركاذلل عوبسأ لك مبعم هيف عمت ملعلا لهاب صاخ

 نم اهم ناكو . ةلطيلطو ةيسرمو ةيليبشاو ةبطرقب بطال تاعماج عبرا سلدنالاب

 . ددعلا هيصخي الام ةييدالا و ةيماعلا دهاعملا

 محلا ةدم اهدحو ةبيطرق ىف ناك . ءارقثلا مياعتل سرادم مثدنع تناكو

 ًارشتنم هكح ةدم ميلعتلا ناكو . مانيالا ميلعتل سرادلا نم تارشع رصانلا نبا

 0 ميلعتلا نأ م هجئرفلا يشرؤم لأ لاق قب نيل دلال ىف أدين

 تناك اب ورواب ايلعلا ةقبطلا نأ نيح يف سلدنالا برع تاقبط عيمج نيب اماع
 . ىربكلا اهدالب ينةقرفتم ةماع ةبتكم نوت سادنالاب ناكو .ناكمي ةيمالا نم
 داكىتح ءاهم عافتنالل وأ اهتزايحي ةربشلل بتكسلا ةزايحم نوقاعي سانا ناكو
 ديرب نأ ان اوناكوو هب ةصاخ ةينكم ي رس لكت دب 2 نورك

 . اهم لاغتشالا

 تناكو . اهجوأ يلا مرثنو مثرعش يف اينابسا يف برعلا ةغالب تلصو دقو



 هلا ف

 مهباتك ناكو . بواسالا ةوالحو ظفللا ةلزج ج عم عنتوملا لبسلا لوح رود

 0 مالكلا يف ليطب ناك نم نم مهنمو ٠ مهاوقأ ىف بييرغلأ نع نودعتإل

 زاتم مومعلا ىلع مهتاباتك تناكو . ةطانرغب مهتاود مايأ يف اصوصخ تافدارتلا

 . مجسأ 5 1-8

 كوام ةدم سماخلا نرثلا ف باثكلاو ءارعشلا نم مهنم ريظ نم رثكأو
 تارابع رشنب مهزك ارمزيزعت ىلا نوجانحي مثرمأ لوأ يف اوناكمهمال : فئاوطلا
 نم مييلع دفي ناك نم ةطساوب عاذ# تناك ىلا ميخفتلاو ريظعتاتا آو ءانثلاو دجلا

 ميسل ايم ىف ناك ام كلذ ىلع دعاسي ناكو . مهنمز يف ءارعشلارثك اذهل . ءارعشلا
 حئارقلا ذطحشتو سوفنلا اهيف طسبنت تناك ىتلا رورسلاو سنالا تابجوم نم

 . قيحرلا قيرابأو قيقرلا لامج يف نوببصتي نييساون مه ا رعش بلغا حبصأو
 ماظنب نومتبم اوناكث لاثلانمحرلا دبع ةدم اصوصخو سل دنالا كوام نأ عمو

 نمزو نايتسابس ناس ىلا كلا ةفيلخلا نمز تلصو ىثلا ةيربلا مهشويج زيزعتو
 اهمزايام ءاشناو مهتيرح قرب نومتبم اوناك مهماف « هوقايتناشرغىلا رماع ىلا نب

 قرشلا ىلإ مهدالب ةراج لمت تناك ىتلا ةيراجتلاو ةيبرملا بك ارملا رم

 نفسلا ةعانصل رود ةيرحبلا مروخُ ىف م مل ثذاكو . سادنالا ىلا قرشلا ةراجنو

 يبا نب روصنملا نمز 3 اهربشأ ( م1785 ن8 ( ةناسرتلا ايري نولازمال

 هذه تناكو . با دنؤإل ىنرغلا لحاسلاب سناد ىب رصق ىف تناك ر ماع

 .تناكو ٠ نفسلا نم مهمزاي ام ءاشنأو ديدجتب ماودلا ىلع ةلؤغشم تاناسرئلا
 مهنقسو . ةيرلا يف مق رك الا لوطسألاو ٠ دالبلا روم ىف ضيرت مهليطاسا
 تاقارحلاو قاوشلاو ج راوبلا هنومسي امم بكرت تناك ت قولا كلذ يف,ةيرملا
 ةراحتب الفاح ةيرملا رثث ناكو . كئالفلا نم اعبتي امو تايدنلشلاو ذئارظلاو

 ناثنيدملا 0 تناك كلذإ: برغلا ةراجتب ةلفاح ةقلام تناك 5 قرشلا
 .ةورن : امخضاو سأ دن ألا دالب ىنغا



 --ل] و

 دقو . نيعرتجماو نيفباثلا نئاوملا صصخم سادنالا كولم ' تناكو

 رباوالا اهم عبطي ناك ةعابطال ةقيرط رصانلا ةدم ردب درب ريزوا عرتخا

 هعارتخا ناك لهو . ةكلملا فارطأ ىلا ام لسرن ناك ىلا تاروشنللاو

 اصوصخ 7 5١م5 ةنس ىف عبطلا فورم هعارتشا اهملع ىنب جربمت وغل ةدعاق اذه

 يف ابوروا ىف ةقورعم تناك ةءابطلا نأ هفراعم ةرئاد ىف لوقي سورال نأو

 ةدوجو» تناك امنأ لوقي نا ديري ناكهلعأو . رشع يناثلا نرقلا لئاوأ

 . دهعلا كلذ يف سادنأالا

 تناكو . اهتفارم عيج ىف قرلا ةياغ يف سلدن ألا ةيندم تناك دفق ةلجلابو

 غاص ىتلا اهراونأ رم اهياع ضيفتف راوملا يح ابوروأب لصتت اهسومش ةعشأ

 رعشلا ىتحو . ةيعانصلاو ةينفلاو ةيملعلا مهتءلظع اهملع تءاقو مهتيندم ابنمجتن رفالا

 0 0 برع نم الا ةمئرثلا هفرعي م سوؤرلا ىلا سوفنلا ىحو وه يذلا

 نم الا مايالامهيدجت مل ماظعلا اسنرف ءارعشو. ثدنع ةيفاقلا لاعتسا يف اموصخو

 ةقداكو «نيسارو«نيتئوفالوءولاووءربتل وذو «ربيل وم لاكاك عياسلا نرقلا

 نايرب وتاشو«نيترامالامأو . رشع عباسلا نرقلانملوالا فضنلا ىف ناك مبكو

 ناك ناف وجيه روتكيف ممأ رعش ربك ١ امأو. رشع يناثلا نرقلا رخاوأ ىف اناكف

 جبنلا ىلع هرعش ةغايص ىف مهضعل راس دقو. ريع مساق نرقلا فصن يف شيعي

 راضام بيبقتلاو بيدللا ةغور قم ابسلي ناكو.هتاعم وأ هيلابه يف ءاوس يبرعلا

 كلذ ديزيف ةمطافو ةشئاعك ةيبرع ءامسا لوح ارئاد هلزغ نوكي دق لب . هترابع هب

 ءارعش ربك أ اطوغ قايسلا اذه ىف بتك نم رهشاو . ةوالطو ةؤالح هرعش ىف

 هقيلاو” نمو « رشع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شعب ناكيذلا ناملالا

 ى شيمي ناك د قف زيلجتالا ءارعث ربك أ رييسكش امأ . برغلاو قرشلا ناوبد
 ْ . رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

 ىتح ءاهّحو به يفنوعترب دالبلا لهأ نكس لدن ألا يف ةورُثلا ترثك الو
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 اوذخأ هفرلاوةراضحلا تابجوم مهمامأ ترثكو نارمعلا بابسأ مهم ترفوت اذا
 ةعارزلاو تونثااو م ولعلاب مهافتشا عمم رمأ لوأ ىف اواكف : اهنارطا عيمج

 اوناكو . مهتحار تاقوأ ىف اهذالم نم مهسفنأ نودرحال ةراجنلاو ةعانصلاو

 نونغملا مهعمو مهندم جراخ تناكيلا نيئاسبلا يف ةهزنلا ىلإ ا-هبف نوجرخ
 عم « بالطو ذلام لك نبي مهموب نوضقيف ةيرتولا قيسوملا تال ىلع نوبرالاو
 نم تاعمتوللا هذه فصو ليخنت نأ كنكبو . بارتا لامجو ؛بابحأ ةوثص
 . : ىرأللا لاق : ةالا ةرابعلا

 ةيبدأ تناكو ىطاشلا ةماسم نب ةيراج دنه ىلا قي نب رماع وبا بتك»
 : قيسولاب ةفرعمو ليمج توص او ةرعاش

 للسلا برش ريغ مراحلا اوذبن ةينف ةرايز ىف كل له دنهاي
 لوالا ليقثلا ىف كدوع تاه اوركذتف اودشدق لبالبلا اوممجس
 : هتمقر رهظ ىف هيلا تثبتكف

 لوالا زارطلا نم فونألا مث ةداس درع العلا زاح اديس
 لبقملالوسرلا عم باوجلا تنك" ,ىنأ كوت عارسالا نم ىبسح
 « ةيدنهو « بابرذ تنب ةنودمح نييومالا ىف تاينغملا نم رهتشا نممو

 نينمدقم يف لراكل يلقب سيل ددع نبمم قرشملا نم لصي ناكو .. تالازغو
 ناكو . ةيندملا ماعو ةيندلا لضف اهو امهئانغ نسحو اهلا اترهتشا ناتيراج
 ناكو بجا.ألا نيسح نب باهولا دبع مهمم رهْتشأ نفلا اذه نم بيصن ةصاخلل
 . دوعلا برضب هنمز قذحا

 ببس بدالا ىف ريكر أ سلدنالا لود لكيف ءانغلا سلاج ناكد قلو
 شيجتف لابخلا ملاعوف عسوتلاو رورملالماوعب طسبتلا نم سوفنلاب موي ناك ام
 تاحشوملامدنع اهمها ناك ةناتخم لاكشا يف ىاغالا عضو ىلا كلذ رجو. رعثلاب
 امو . رفاعم اه عضاو لواو؛ يرجحلا ثلاثلا نرقلا رخآ يف اهماسا عضو ىتلا
 ىف تعاشو « ةيلاع ةجررد ىلا رصانلا نب كسلا ةذم يف تاصو ىتح قرت تلاز
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 لاجزالا عا رثخا 5 0 ريتال نما ناكل موقلا ةينغا
 لئاوا ف تبذهتو تعدب ىتحتااز امو 1 00

 . نيلاجزلا ماماب هنوعدي ىذلا نامزق نبا اهيف غبنو سداسلا نرقلا

 ةرابعوهو ( لظلا لايخ ) لايخلاب هنومسيام مههالم ةلمج نم ناكو
 ةوامتيو «ضيبا اق نم ةراتس دارو نه طويل امورك رك قرو نم ليئاغ نف

 0 ناسلب كل لثم يتلا اهتاكرجم ةراتسلا ىلع اهروص مسترتق ًاران اهناوو نم
 رعم لظلا لايخ ناكد قو . ةهاكشلاو رعشلا نم ءىث اباختي ةكحضم ةياور
 3 ةعدتل ءايحالا ضع نا :رظاو رشع مساتلا نرآلا رخاوا ىلا ةرهاقلاب

 اذه ناساف ىردا الو . ريداعدو « اشنم بهارلا هلاطبا نم نورك ذي نولازيال

 اذه ناكل هو +7 سلدنالا نم انيلا لصو وا قرشلا نم برغلا ىلا لصو لايخلا
 9 ةندمتملا مالا ع عسي#ج ىعلم ن ل حيبصأ يذلا امسلا عارتخال ة ةمدقم لابخلا

 لوا قب 00 اوناكو بارشلا نم ولخنال ءاننلا سلاجج تناكو
 لصو ىتح « هللا دودح هيف نوميقي اوناكنييومالا ءاناخلاو ءارمالا نال مثرما
 الوف مركلا ةرجش لاصئتسا دارأ نأ رمخلل هتبراحم ىف رصانلا نب مكسحلاب لاحلا
 ريغت دق :نييومالا دعب لاحلا نكلو . اهريغ نم هلمع ناكماب هوربخا مهما

 كلذ يف ريبك رثأ دالبلا وج ةدوربل ناك اميرو مهسلاب يف امئاش رخلا حبصاو
 . مهراعشاو مطاوقا هيف ت رثكف ىنيدلا عزاولا فعض عم اصوصخ

 : ةطان رغ ىلع برعلا نم نيمداقلا دحا لوق نمو

 مرحم ءىش وهو ايملا برشو مهضراب ةالصلا كرتادنل لحي
 محراو ريلش (5) نم انيعفخا اهناف ميحجلا ران ىلا ًارارف

 ) )1١الاكرا اهنولوق, اوناكىتح نييسلدن الا ةماع نيب لاجزالاو ايلاولا لاممتسا تك .

 تائم ةعضو بلق ىهظ نع ظفمي نيحالفلا ضع لاف ؛ رهم فايرا يف نأآلل اذه ىرث دقو

 )لب واوملا نم عووأ يور تاواولاب هن ومسيام ركب 5 يرحبلاه+ولايف اموصخلب واول نم

 يلبقلا هحولا يف ٠ اتءظفأ ةقرو هانعم ة ةدوح يف لقيالام اهنم لتر نم نال مهتماع يف ىرتثو

 . هنتماو نعشلا يقرأ يف ه هارث

 . ادافوت [ريس 0020 ةطان رشي جأتلا ليج ييلشو ( ؟ )
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 : ةعدبا هتئون ىف يطرق مشاه نب رماع لوقزمو
 اهتماقا يف حو رمع يل تيلاب
 اون ىلع هينفأ تنك اهالك

 امه ميهأ ىنأ يغسأ اماو

 : ملوق نمو

 هباجح تكتته دق ليل براي
 : م وق نمو

 نيالا يللا ب
 بهذ ىلع رد نش تجزع

 اذش ريثي اهقاس تنأكو
 : مهطوق نمو

 ام اكن وذجلا ىوحا اهم ىعسي

 هي ورغ تنمأ دق ردب ناردب

 نوراق زبك هيف يلام ناو

 نيملاوروملا لصووابمحارلات

 بكوكلاك ةداقو ةمادع

 بهذلاك ءارفص ةمادع

 به ىلع ببح نمو فاط

 بنشالا هيف باض رو هد نم

 برغملل متاج ردبب ىعسإ

 : داع نب دمتحلا لوق اهقاسو رجلا يف يقام بأ نمو
 جنغ فيتم قاس هلل
 هتئححفيطإ نمانل ىدهأ

 .بجعلاب. ءاجف تسيل ماق

 بهذلا بئاذعاملا دماج يف

 : قيسوملا تاهنل ىلع صقرلا سلاجم فصو ىف سي دمح نب: لوق نمو

 تعلطأ ةلاه ىلا اندع

 مومملا اهنف وبلا كلم ىرب
 ىمالا تاكرح تنكسدقو
 اهدوع ىل قناعت ىلهف

 اهلجر تطقل ةصفارو
 لبقت  كلتو

 اهراقا نايلا بضق ىلع

 .اهراوث لتقيف روثت

 اهراتوا كرحم نايق

 اهرامزم
 اهنا رق ف تاع

 : دبهش نب ريزولا لاق نايتفلا لكشب تايناغلا. لكشإ مهضعب ناكو
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 يبصأ ١ )لكشف ءاديغتنتاف تصصق ءابأثلا نود ةيبظ

 برقعلاب اهبغلص هاخو ١تدفص ىلع دروأا تف

 تعاشو «تاوبشا اوهاستسا نييوم الا ةلود دعب موقلا نأ ىرت اذه نمو

 نم لكش لك يف راتوالا تاهنن ىلع تاصقارلا صقرو عامدلاو رفا سل اج مهف

 روصقلا اونكس دق مهلود رخآ يف مهبسننا نيطبارملا نأ يتح !! ةعالخلا لاكشأ

 عهتيبصع ذب تذعض ام سنالاو وبلا سلاجت نم مهتالو رثك أو سلدنألا ىف
 ذعب دالبلا هذه مهم | وعزنو نودحوملا مهباع بلغت يتح ؛ ةيقالخالاو ةينيدلا

 . ( 84١ ةنس ىلأ 58١ ةنس نم ) ةنس نيتسو نينثا ةدم اهيلع مهئاليتسا

 وهناك[ ذاق ( 8 688082 ) نوسرجال نآلا هنومسام اذه ناكاذا يردأ ال 0(

 . نوزق ةعشتب اذه يف جنرفالا تح نويسل دنالا قبس دقق هنيعب



 عاب

 ةنماثلا ةلاس و

 موفعص و انايسأ 55 رعغلا ةلكا 2 رش تنس

 ةرصنب اوماق نذل ل مثو ريربلا نم سلدنالا 3 نوومالا راكشما

 مل نك ندذلا نييسابعلا ةعيش نم هيئوانم ىلع هرمأ لوأ يف لخادلا نمحرلا دبع.

 هقبدصل ملَزَ ةيرط اسوأ ١ نالراش شويح لع هورصنو لب 6 هلق مكمل

 اس رف ضرأ ىلا برعلا كلم لواطت _:رمافوخو « رهاظلا ىف ىسايعلا ل

 رمألا ة ةقيفحيف

 | 2 نييساسيعلا نود 77 4 كثالملا 2 نييومالا مدق تشبد 17

 نمحرلا دبع مايأ ىف ًاصوصخ « مجريغو ةبلاقصلا كيلاهلا 1# نم مراثكتسا
 .مهمديأيف هب ابكحراصو داليلا يفةذفانلا ةماكلا مل تحب صأ ىتحعرصانلا
 ريثك س وزن تا مدقب امدقو رجشل و قرشا 5 را انه ملاح حبصأو

 هضم لا لومرلا "قناديل لك قرطو تاقزلا ىلعختإ امرارق يف ثدحتت مهنم
 فيسو 4 عاورشم حمر نم اطيح ناكام الإ اهمع م كدعش نكي و 0 محلا

 لكىلعو . ءامسلا ىف هسأرو ضرالا ىف همدق ناطلسو « هاف ةدظعو « لولسم
 يف نويومألا 0-5 ةلودلا ةلخاد 2 قلطملا فرصتلا مل ناكدقف لاح

 كنلذب كتمفعضف . ةيرعلا مهتيبصع ىلع مهتظفاحم يف ه قشمد ىف د مثءابا ١, سل دنالا

 ىتحابيلع جا ورخلل ةصرفلا نوبقرتي اولاز امو مهتم وك يلع اومقتو برعلا ةكوش
 ىلا ني رصتاملا برعلا نم ناكو « رصأنلا ن :كشلا ريزو رماع نأ نبا ماق.

 ربربو كارثاو ةيلاقص نم ةلغتملا صانعلا نو ةقرفتلا' يف 0 هام ذخأت ١ مهتلب د

 برغأاربرب نم تالاجر مدقتسإ كاذ ءأنث : 1 ناكو . يشن يش يش مم عاقيالاب 9

 هلل أورعش اذاىّح . ةلودلا بصام ل ناك مريغوةدومصمو ةنانز نم

 : اها رطاب نولقتسيو مهتلود ىلع نوجرخ اوذخا مهالو نمد ءايلخلا بعضي



 ض1

 « ةطانرغ يف يريذ وثب م ةيليبشأ ىف دابع ونب ملالقتساب مهم أدب نم لوو

 «ةيسنلب يف رمأع ون م ةلطيلط يف نونا يذونب 3 * «سوياطب يف سطفالا وثبو

 امو 0 0 ا 5-0 ا

 اذهءاليتسا ف اها ان 3 0 فئاوطلا كولم ناكأم ريثكو

 ةيزمجلا نوعفدي اوراصوفعضل اىلا مهرمأ ىهتنا ىتح : 0 كب 0 ناكام ىلع

 اولاز امو . نيينايسالا نم ناوملا نم هنوقالب اوناك ام ريغ « شن وطيذالا ىلا

 بم اصدايعزبا ىار اذه ناكو : : ممرصنل برزلا ف رع اع ىلع مهيب 0

 نيفشات نب فسوي مجريماو « نيطبارملا كح ىف ذئتقو برذملا ناكو . ةيليبشإ

ايع نباةوعد هيلا تثاصو اهف.هاصقأ ىلا هاصقأ نم برغملا ناطلس
 ٌداحاو ابايق د

 . ةشئاخنب دواد مياظعلا هدئاف اهسأر لغ ةرازخ شوي ه 44 ةنس ةريزملا ىلا

 | شوج هتلياقف 1 ردا ركب يبا نب ريس راكلا هريزو 555 يفو وه راسو

 تمعقوو . ةلاتشق كلم شنوفيذالا ابمأر ىلو سويلطب برب ةعمحتم نابسالا

 اراففا نوي ل دنالاو .نيهشات ن نأ ايف رصتنا ٠ نادلولا اه باشل ةعقوم هلل

 ف حرجنأ كعل شنوفيذالا ب رهو. ةقالزلا ةعئاو بن ١) ووسإل ةيئازلا هلهو. ارهاب

 6 نيس سه ةدم كلذ هحنش نيغشات نبا ند حاصلا بلط مث . اغلب أحرج هدد

 دالب تصلخو . ااطم ءىثب نيماسمل ضرعتيال نا هسفن ىلع شن وغيذالا ايف ذخأ

 نيئشا”نبا ىمستو يزل نم ابواس هيلا ةعفدت تناك اممو6 هلاافم نم سلدنالا

 ًاريبك انيغ ةعقولا هتغرؤم نودلملا مغ دقو . نيماسملا ريمأب ةعقاولا هذه دعب

 . دالبلا لهال هعيجج هكرتو هنع نيئشان نبا فعف . سفنالاو لاومالا نم ًادج

 ةريسأا ليمحو لمعلا لام هءاروأكرأت ب برغملا ىلا سلدنالا نع فرصناو

 اوكش.لهأ نأ ىوعدب يناثلا هزاوجسأ دنالا ىلا نينشات نبا زاجاه؛«مةنسففو

 . فئاوطلا كولم مهنم اهذخأت ناكيثلا ( بئارشلا )نسزكلا ةرثك نم هيلا
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 دعب هشويج نع ةريملا اوعطقو برعلا كولم هفاخ ءارضخلا ةريزجلا ىلا لصو اءاف
 :ةدحاودعب ةدحاو ابيلع ىلوتساو مثدال, دصتق . هياع ةجيرفلا كولم عم اوقفتا 8

 دصق مث . مهتايحةيقب هيف اوضقث برغملا ىلإ ةظانرغ باحصأ ىربز ىنب ثعبو

 هب لسراو هلقتعا هيلع بلغت اذا ىتح دابغ ىربا براحو ةيليشا
 رسولا هن شام نحل ايلات ىلا لا3 انوع شك ارم لاغأ نسظاغأ ىلا
 سلدنالا تحبصأكا لب و.هلتقو سطفالا نبا اكلم ىلع ضبقو سورلطب دصق من
 اهماف ( اينارسا لامث يف ىهو) هطقرس لا هتزوح يف اهاصقا ىلا اهاصقأ نم

 .ةيمالسالاةوقلا نكرم نعاهدعبلو شنوذذالاب ميما صتعال دوه ىبب دب يف تيقب

 وبول هوما سوف لدتالا لد هذاك د وتقا ىا ساخ ا
 . نيطبارأا دب يف سلدنالا تحبصا مث نمو . هدالب ىلا عجرو ىنوتل| ريس

 ىف كالهل الط نيئشات نبا دافحا نيب قاقشلا بد نا ىلا مودي ىف كلاز امو

 ؛ مهياع برغل دالب مايقو « مهتعضا اببس ناك اب يرجملا سماخلا نرقلا رخاوأ
 . نيدحوملا ةلود مايق مهتلود تطقس ىنح

 تا. ىتح لاز امو « ترموت نب يدبملا ديب ىلع ثماق نيدحوملا ةلودو

 ةمدقم يفناكو :ىلعزب نمؤلا دبعةعبابم ىلع برذملا تالاجر تقئفتاف . 074 ةنس
 .. نياهؤملا ريماب برغلا يتيمست نم لوا وهو « ءاهدو الضنو ادع يدبلا لاجر

 معامل نيدحوملا نم اشيج سلدنالا ىلا نمؤملا دبع زاجا ه5 ةنس فو

 يذلا شنوفيذالاب اهيف كاك نم ثاغتساف هيرما رصاح مث هيبرغ ىلع بلغتق

 هرسكف « نياسملاو ىراصنلا نم شيج ىلع شيندر» نب دم هغيلح مهلا لسرا
 نينمؤملا ريما ةدم ىف سادنالا ىلع نيدحوملا ءاليتسا مثو . نمؤأا دبع

 ماقاوابعءاج ىنب يذلا وهو: ةيليبشا ينةريثك تاحالصا هلوءنمؤملا دبعنب فسوي
 هيهاضي العبصا ثيم عماجلا لكاف بوةمي روصتملا هدلو هدعب نمىتاو.اهرسج
 ةينارضتلا كرام عبو نوط ذالا فوقني نوصل "برا دقو اناللا ف يف
 ًاريثك متفو « ها هاع05 ةريبغلا كركلا ةعفاو يف ًارهاب اراصتتا مييلع رصتناف



 موس

 اوبلط ىتح ميتتلا يف مدقتي لاز امو . مهمديا يف تناكينلا دالبلاو نوصحلا نم
 .ه هد.# ةنس يف كلذو نينس سمح ىلع مهحلاصف . حتاصلا هيلا

 قييراك !فراعللا ف ةقرلا هنو اق نق ا ينوب وكول 75دك
 هب طيح الو ءدعلا هيصخال ءىث وهفايف نوماسملا همنغام اما . فلا ةئام

 « مثرد فصنب فيسلاو 6 مثردب ريسالا عسب برعلا تحبصا ىتح : رصحلا

 ىلع روصنملا ىلوتسا ةعقاولا هذه دعبو . مهارد ةسمخم سرفلاو « مثردب راجلاو

 ريغ قبي لاو . اهرصاحو شنوفيذالا ةمصاع يهو ةلطيلط دصق مث . ةقتماط

 هب اوثاغتساو همرحو هتائبو شنوفيذالا ةدلاو: تلون هتدازأ لايف نم لوو

 ىلا وه داعو .تامركم تاززعم نهرقم ىلا نهداعاو نهاوثم مركاف ؛ هتءورعو

 . امل رصحال يتلا مئانغلاب هدالب

 لم هللا دبع ولأ هدأو هدعب ىلوتسأ ه هذ ةنس روصنملا بوقعي ثام الو

 ثسب اهموردقي برعلا نم شويج ه .5٠ ماع سادنالا ىلا زاجاف . رصانلا

 نم ةيئارصنلا شوج تعرهف . ةسدنملا برحلا اءابلا نلعا كال انه . فلا ةئام
 صصانلا ةاقالمل اودعتساو اينابسا يف اهتاوق ثدحاو ايئاملاو اسنزفو ايلاطيا

 الك نيعراو ةئامب الامث ةبطرق نعدعين ةيرق هو : ازولوثود افان لوبس

 تالاجرب هقيرط يف كتفي لاف هشويج ةرثك دنا دق زرصانلا ناكو

 . هدحؤو هل ةءاكلا نوكست نإ دارا يذلا مماج نبا هريزو زاعياب سلدنالا

 ةهإا ساناا ىردامثو « هودع رما يف مثرشتسي لو اهمداقو دالبلا ءاسؤر لمهأو
 . هذه ف ةينارصنلا شويجم هثويج ثمحتلا ىتحلاز امو . اهنم هنوذخأي ىتلا
 هلا ةكاقلا نفاق ناك ايا راك وم اقولا يرفلا ايدي لا كوردلا
 ًارهاب ًاراصتنا مييلع ةيئارصالا شويج راصتناو مهناللخ ىف يبس تناك

 نمو . ليلقلا ريغ مهنم ج جعني ل يح اهترثك ل بع نيبلسملا شويج هعم تقع

 ! ! مدوعس سعش تب رظو سلدنالا "ىف نيالسلا سن تك يك ريلغ تقزلا اذه
 ', هرفأ ىلع بلاغ ىلامت هلأ



 الخ

 أحلف . يمحي هدل و برغملا لها عيابف . رصاناا تام ةعقوملا هذه رثا ىلعو

 . نيددحوما ىلعو هيخأ ىلع هرصنتسي ةليثشق تام ىلا رصانلا نب نومأللا هوخا

 دب ىفامم وه اهراتخ نوصح ةرشع هيلععي نا أ :م : ةمج اطورش هيلع طرغشاف

 نم اشيج هلزهج ايابق الفا نيك ارق ىف ةينك هل نوت اوفذإلل يلي امن نيلسملا

 مهلتقو نيدحوملا خ خويش ن نومأملا مه عمج ك انهو . برغملا ضرا هب لخد ناسالا

 تذخا تقولا اذه نمو . سفن فالا ةعبرا نر مثددع ناكو «أ أريص

 ش . فعضلا ىف نيدحوما مح ذخأو برغملا يف هيلع روث فارطالا

 « هيسنلب و رايلبلا رز لع 3 * ةبطرق لع ةجي رغلا ىلوتسا ءانثالا هذه فو

 .ةيليبشا ىلع اولوتسا مث « برغلا لحاوس نم اهريغو هتبس ىلع مهوطسا ىلوتسساو

 ريغ نيململا عم قبب مل ىتح هنوصحو سلدنالا دالب ىلع نولوتسي اولاز امو

 ىلا دالبلا داوس نال: اهلها ةرثكو اهتءنمل رهحالا ينب دي ىف تي يتلا ةطانرغ

 بلاغ ىف ةيزجلا عفدت ثناكدقف اذه عمو . اييلا أجلي ناك جن رفالا اهحتفي ناك

 : هلاتفق كول نأ

 . مييلع ةجترفلا نودعاسي رمحالا وثب نأك برغملا ىلع نيرم ونب ىلوتسا الو

 لاز امو . رمحالا ىنب ىلع ةلاتشق كالم عم انايحأ نودحتب نيرم ونب ناك

 نسحلا يبا ن 7 هللا دبع ىلإ نيب فالخلا لصخ ىتح ةطانرغب امئاق رمحالا ىنب كلم

 هوا ةاس يف ةطانرغ ن ىلع ةجر هلا باغتب ىهتنا كاملا ىلع لغزلا همع نمو

 .مهتفيحص توطناوسل دنالا ِق نيماسملا كاإنىغتنا هبو م 1155 ةنسأ ةقفاوملا

 . ءاشي نم هعزيو ءاشي نم هينؤي كاملا هل نم ناحبسو

 رمتسا يذل (سنوثلا) شن وفيذالا نعةلك كذا ةلاسرلا هذه متف نا لبقو

 شنوفيذالا نا ءىراقلل ليخيىتح سل دنالا ىف هنع نوثدحتي مهيراوت ىف برعلا

 : ةديدع الايجأ مهه» هبرح يف سرا.و اليوط رمع اذه

 رضتقأ دقو.اذكهو .ثلاثلاو . يتاثناو . لوالا كرا نولوتي جنرفالاف

 ةلينشق د كالمسداسلا سن وفل اف كالذ ىلعو : هنيعي يذلا بقللا نود مسالا لع برعلا



 أ غد

 ىلع مبام ىلوتسا يذلا وهو « مبعم ريك نأش هل ناك يذلا وه ايروتشاو نويلو
 فارطا ىلع ىلوتسيدخا كلذدعب و . هكلمةمصاع ابلعجو م ١٠١مهةنس ىفتلطيلط

 . ةديدملا ةليتشقب هنومسيام وهو : يمامثلا ايناس فصن مهنم كالتما ىح دالب

 ةقلالزلا ةعقاو ىفنيفشات نبا ماما هثورج ترسكنا يذلا وه سداسلاسنوفلاو
 .م ١١١ه ةنس أهنم هحارجم تامو ١١م ةنس

 فئاوطلا كولم عم نأشدهل ناك يذلا وهف نوغارا كلم نماثلا سنوثلا اما

 يف نمؤلا دبع نب بوقعي شويج ماما هثوج ترسكناو « نيدحوملا شويجو
 مم هراصتنا نم نيتاس دعب م 17914 ةاس تامو ؛ ١١56 ةنس كركلا ةعقاو

 ش . ةموؤشملا باقعا| ةعقاو يف رصانلا دمحم ىلع ةيئارصنأا شوج

 ةكتانملا هذهل اكلم هباختناب هرمأ ىهتنا يذلا لاغتروبلا ريمأ سنوفلا اما
 . نيراتنشو هنوبشا برعلا نم ذخأ يذلا وهف

 سيدغلا ) دناندرف تراس ىمسملا ةليتشق كلم ثلاثا دنانيدرفو

 ةيليشا لع للوتسا 2 اوسخ ةئلس برعأا نم ةبطرق لخأ يذلا وه ( دنانيدرف

 .م ١ ؟؟ أ ةكس

 هليتشقةكلم اللب ازياب جوز: يذلا ونوغاراو ايرافان كلم ىناثلا دنانيدرفامأ

 . اينابسأ ضرأ نم مهجرخأو ١450 ةنس برعلا نم ةطانرذ ذخأ يذلا وهف

 هدكرع نم رخآالل سيل ام مدحال طمت الف هللا كتقو كلذ ثملع اذاف

 . يخيراتلا

 خيراتلاو ةررحلل

 ةلودلا ماسقناو ةعاجلا قرثت ىف اينابسا يف برعلا فعضا ىلوالا ةلعاا

 اهب لقتسا ةريغص ةلود نيرشع ىلا رءاع ىنب ةقيحص تيوط نا دعب ةيومالا
 . ( ةلطيلط لامث يف ناك ام ) رغثلا . ةطسقرس : نايج . ةيليبشا : هو ابنالو



 ١1س

 . ةشوطرط . ةيناد . ةيسنلب .ةيسرع . ءارضخلا ةزيزجلا . ةلومرق . ةطانرغ.ةلطيلط

 . ةيطرقو .رايلبلا ريازح . ةنويشل . سويلطب . ةقلام . ةيرلا . ةجاب . ةدرال

 لودلا هله امور فذلخ ةراك ىلا اعاد لازلنا طبل ماسقتالا اذه ناكو

 مهنم لك برح نارين لاعتشاو رخآلا دبإ يف ايفمباملك عمطو «ضعب عم مهضعل

 تأ ةحيضف» :راصتخاب مزحن.لوقنمو.فيعضلا لع يوقلا بوثوو«هناريج عم

 « ةيليبشاب دحاو ! نينمؤأ| ريما ممم دحاو لك ىمسي لاجر ةعرأ اباثم رهدلا
 برعأ| حيصأو « ةلئيسل عبارااو 6 ةقااع ثلاثلاو « ءارضخلا ةريزملاب ٍناثلاو

 ىو يصقالا برغلا لها عم فالخ يف عيملاو «مدتسم فالخ يف ربربلاو

 . « ةيلاغتربلاو ةينابسالا مثالا مم بورح

 يف رحبلا ىلا اقرش اهالاو امو ةطسقرس : سمخ ىلإ لودلا هذه رمأ لآ 5

 ةيليبشاو . نونلا ىذ نبا دب ىف ايونجو الامش اهالاو امو ةلطيلطو . دوه نبا دي

 سطفالا نبا ديف ابرغ اهالاو امو سوياطبو .دابع نبا ديف ابونجاهالاو امو

 . دابع نبا كح يف تلخد مث روهج نبا ريزولا دي. ىلا ةبطرق ثلآو
 « نهقورع يف يرن ىبنجالا مدلا لازالت اين ايسالا نمدالوالا تابمأ ثناكو

 اذا ىتح نيفعذ ةلاح يف تاءاسم نكف « نيمولق ىف الثام ةينارصنلا رثا لازنالو
 نفعضاو ةعزعلا روخ نهدالوا نعضرا نيموقل راثثالل ةحباس ريغ ةصرفلا ندجو
 مهتيح دوه يف بابسالا ركأ _ نم اذه ناكف : مهتنابدو مهتيمرق ءامد مييف

 ْ . مهنم ةيلاعلا ةقبطلا ىف اصوصخو
 برعلا لاح ىلع أرط يذلا ريغتلا اذه يف ريأتلا نم ةماعلا قالخالل دب الو

 ةرثك تناكو . نييومالا ةدم هيف اوناك يذلا ىوتسملا نم مهي لزنف ءاينابسأ ىف
 . هعاونا ميمج و وبالا ىلا اولاف هفرثاو ةعدللا ىلا مهب ترج يبا للعلا ن هرم ةورخلا
 انايحأ اه ةئقو ةيداو ةيم اع اراك مهتوقو م «مزع ةدم ثن مهتايدتام ا عمو

 تضم امم ىقيسوللاو يلاغالكر ورسلا تابجوم نم ةراضحلاو نيدلا هحببي ام
 ال مهماف ؛ مهيرحو مهلاس ىف مهئلوطب تاحنو مهتقاقث تريلظو مهتعزع هب
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 مييف تفعذ «ةحارلا ىلإ اومانتساو ؛مهتاوبث ىلا اودستساو«مثذالم ىف اولسرتسا

 نع رصملك دمقو مثروغث ةيوقتو « مهدالب نوثش اواهاف : ةيبصعلاوةينيدلا ةيملا

 ىلا مون لك مدقتيو« ماين مهو لمعي كلذ نيب ايف مثودع ناكو . هتزوح نع عافدلا

 ةيزجلا ملل عفديو « مهتوق ىلا نكسو مهما طلس ىلل عنخي ناكنا دعبو . مامالا

 نأ « فئاوط ىلا مماود ماسقناو مهعماج قرف مثاح لصو « رغاص وهو

 دض مهنم ةلود ىف اذه نكي ملو . ضعب ىلع مهضعب هب نورصنتسي اوناك

 هيخا ىلع مالاو هبيا ىلع نبالا رهظتسي رضاك ًاريثك لب « بسحف ىرخا

 ىتح ةطسقرس ناطاس ردتقملا ىنبا نمؤلاو رذنملا نم ناك 5 ةينارصنلا كولم

 يداو نم ناك اكو. م8١11 ةنس مثدالب ىلع ودعلا ىلوئساو ءاعيج اوفعْض

 نب نومألا راصنتسا نم ناك ايو . ةيسنلاب بحاص رداع يبا نبا زيزعلا دبع

 رجالا ىبراصنتسارثكدتلو.ىحي هيخا لعةلاتشق كلم نمؤملادبع ينب نم رصانلا

 مهب تبهذو اوفعذ ىتح مهتلود رخآآ ىف ضعب يلع مبضع ةيئارصنلا كولع

 نم رابما رجح لوا يهو ٌةلطيلط نأ تفرغ ولو ٠ مثودع دي يف مثدالب تاطقسو

 نب يحب نب نومألا نب هللب رداقلا اهيحاصابءاضا امن « ايئايسابمالسالا ةمظع لكيه

 سنوفلا ةلاتثق كلم هراصنتساو « ةيسنلب ىلع ءاليتسالا ىف هتوبشل نوالا يذ

 يتح رماع ىنبل هبرح ىف هطروب ح ريبال سنوفلا نأكو . كلذيفهتدعاسمل سداسلا

 يديأ يف ةلقتسم تثكم نا دعب .م ١٠م6 ةئسيف هدالب ىلع وه ىلوتساو هفعضا

 اوناك ةيئارصنلا كولم نأ ثفرع هلك كلذ تفرع ول - ةنساب#س نونلا يذ ىبب

 اوعغتلي نأ والا قيزركل نفذ لك مهضعب مالسالا كولم ةدعاسمل نولعشني

 وهو« اعيجنوفعضي كالذب مثو مهنه ىرخأ دض نيماسملا نم ةئف برح ءارو نم

 اذا نازيم ىتفك يف اتاك ةيمالسالاو ةيئارصنلا نيتلودلا نال: مهتينمأ لك

 مهل وكب نأ قانااو.. ىرتنالا نيزازم تلك امنع ةنعاو يداوم كنج

 هومدختسيف مهتباعر تحو مهتيامح ىف نيماسملا نم ناكنم ىلع ماتلا ناطلسلا

 لود فاعذا نم مهتياغ ىلإ اولصو ةسايسلا هنبمو . اودارأ ام هوريثتسيو اوءاشام



 هر عس

 اواوتسا ىتح ىرخأ دعب ةدحاو اهيلع بوثولا نم مهنكم اع سلدنالا ىف برعلا
 :مثرمأ ىثالتو اوفعذ مهقالخأ تطحتا ١1 برعلا نا ماعت اذه نمو . ًاعيمج اهيلع

 اوهذ مهتالخا تبهذ ومه ناف تي ام قالخالا مالا امناو

 بورما ةعمعمىلا نوجرخي مثرمأ لوأ يف مفارءاوبرعلا كوام تناك دلو

 رصنلا اهمزالي ناك ىتلا مهنلوطب رياظنف مهشويج بولق ىف ةيملا نوريثيف مهن
 .لاتقلا نع اودعتف يبرحلا قلخلا مهف فءض هفرلا ىلا اومانتسا املف . رفاظلاو
 لصو ىلب . ديبعااو نينجدملاو ةيلاقصلا اوشاجتساف لود ءايع مهمنس ىلع ىشمو
 نكت مو رصنلا مهمهبال نم نابسالا نم ةقزترم نورجأتسي | راك نا لاحلا مهم
 ىف رماع ينأ نب ( )١ روصنملا كلذ لمع نم لوأ لعلو . مهسننأ يف ةمبق ةعزبل
 د ديس لطبلا نووحاتدب ةطسق رسب دوه وب ناكو . وقاب تناش ىلع هفحز

 5 نيفسملا مهماوخا دص ممورح يفهلاجرو

 :مههريغما دحتسا نيو يبن اساالا ةقرث را همادختسا يف روصالا لم نيوام ناكشف ) (0 ١

 .مهلمو مو كج ىف رو*يف احالس اوناك لامملا ىراصت كدضص هل سس يف مهامها نك روصنملا ناف

 فانيضا للعم ط احردو محلا وماي ةيل ارصنلانودعاسي |[ذه ميامي اوناك مهنا مهريغو دوه وذ اما

 ةريزطاب برعلا لود ىلع نيب اسأالا ءاليتسإ ىلإ ليبسلا اودهح اذهب مهو : نيماسملا مهاوخا
 !! يرخأ دب ةدحاو

 18 نم عيركصإمدوج روطبنتديسلا ممأب برعلا دنعروتشا يذلا كيردورناك(؟ )
 ىلوث اءاق .سنوغادخأىلعلو الا 5 اي درف كالملا نب هحئناش ريمالا دعاس دقأ و٠ هتيسو ركب اروبشم
 أ رج أه هلام يف هرداصو كيردور بكت داليلا شرعسن وفل

 2 هيق هيلع مهتجا انكسم م

 كوام دوه وذ ناكام ًاريثكو

 ىفبو هسوةرس نم ةببإ رق ةرخص ل
 1 مهتعاجشب هذه هتعيش مه نوتشأو 6 4و نيبجعلا نم #ءءاو

 هئأ5 احجام باخد 4 مهو ,ةيفلب دوه نإ دما نإ تسول شو سأر ل ءديسلا رصاحدتو ١ 1 . مهورح يف مهررجاتسي هموقرس
 ع ةيسلاب بحاص دوه نب ردتقملا نئازخ ىلع هلدب نأ ينأ هن أدمترا فاجملا نب اهيضاق قرح
 كاذيفو « ةنيدملا ه لخد يذلا حاصلا مم قفتب الام وهو اهفاقا ىنح ةئيدملا يف نأ ريزلا لعشأ م
 :هحافش نبلوقي

 رانلاو البلا كنساحم احتو راداب ابظلا كتحاسإ ثناع
 رايعتساو كيف رايتعا لاط ظان كب انج يف ددرت اذا
 رادقالا اهبارخي تضخحمو 2 اباهأ, بوطملا تفقد اق سار
 رايد رايدلا الو تنا تال ٠ اماصرعيفناثدمحلا ديتباك
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 كالا اماوتح ريب ةعمتجم ةمأ مهوبراحي كلذ نكس نود انسالا ناكر
 راصتنالا دجم ريغ اًضرغ همامأ فرعبال لكلاو « ريغصلا يدنحلا راوج ريمالاو

 . هترااثمو هثدلاحمب هيلا لصاو كش الو وهو « همصخ ىلع

 اهلها مهبلا ج رخ م ؛هك ةنس ةيسناب اودصق امل نابسالا نإ كلذ نمو

 : رعاشلا لوقي كلذ يفو ةنربط ةمقاو يف مهماما اورسكتاف ةيريرملا مهتسبلاب
 اناولا ركل نا لاس ويعساو ىضرااولا ةيفتلا "وينر
 اناكام ةنربطب نكيملول اه نسحاو مهحبقا ناكام
 م ناك اموهئمز ىف ممرحيفنابسالا بيطخلا نب نيدلا ناس فصو دقو

 لاحو » : هلوق نمو مهسرافو مهاجار مرومأمومثريمأ مموحهىفماظنلا نسح نم

 ليبس ىف سوفنلاب ةنابجسالاو ةقرلاو ءافولاب ةحوؤملا ةياجلا ىف بيرغ ةءالا هذه

 مهناود ةخوخيش يفبرعلا وأ ع ةريخالا ةتلك نمو. «لوالا برتلا ةداعمةيلا

 خيراتلا ل جسدارفأ مهم رهظ ناو«مهّماع ىف ةيبرحلا ةفاقثاا نمءىش ىلع اونوكيرل

 دماحو( " ةراخفلا نباىلعو ( 7 )ةطانرغ لطب ناَذ نب ىموم لثم مهل وطب مل

 3 ا.سالا عطو دكو . ةيسماب ١ ىلغ نوطبار 0 ىوتسا 5 قو م ١ ١ةبقب ةئاسس ُق دسلا تامو

 يئاورلا بتاكل 20 يتروك ةاور | نه بتكاام ملباو ديسلا يف ةلوطبلا تاباور

 ناعلاو كلذ هياع نار 2 لاب ايدو ىلإ ا نأ اللا , )5*5 ل ا ىلا ريهشللا ي ل ىف

 . ثنيماصقلا قيمنا نم هتل وطب 5 1

 يف موصصق برغملا برث معطو يف أ ايبع تناك هلو اهيل هذه صيصق تناكاذإ يردأأ الو

 ان الا ةتيللا مها لوط 00 مهنوكت ىحو ان زلاةفاخو يغزلا ب بايدو يلالحلا دب زيلأأ ةلوطب

 يذلارعشلا اذه «مهاضهن ةخوطيشيف مهو برغملاب رع رمش لثم هد رعثلا نه اهيفام انامأت 7

 مجار زىاعلامالكس !او حتيصغلا ىبرالان هاطيل 1 تا "اكو مي اهرمأ عاذ ى حلات احش ولأ كالت هم

 يدادت الا بد لإ خبرات يو 3 32 ذاتسالل برحلا ةغالب بات كيف تاحشوملا ىلع مالكا

 . ( يناليكلا ذاتسالل
 0 ةدأ ءاتقر الا هتعادشب اهيف رهتشا ةريثك مئاقو نابسالا عم هورح ل نبال( ١ ١

 نا ةنالا فقرا ثاكو لآ 5 ١ كرف دع لادمدق يذلا حاصلا 0 يف نييطان رذلا يأرفل اخي

 هدايد يف تاموك هدحو نا م ادهاجم 8 نش هوقلاخ ايلف .٠ ًارمأ هللا يقي ىح برحلا يق

 يا 0 كتف نأ دعب

 يف ةطاس تقم اهاف لوصح ةدع هد يق ناكو ما 1 ظحلا دا وقل نم ُْز اجلا نبا ناك 0 ؟ 0



 ا

ثيراتلا هل هرخف لحس ءاللب أبمع ةعافد ُْى ىلبا يذلا وهو 4 ةقلام لطب . ىغزلا
 : م

 ةوق اهيف كسحلا رماب نيمئاقلا ةلاح عبت” سادن الا برع ةلاح تناكدتلو

 فلتخا كذا . اطاشنو اشاكنا اهعبتت تناكنابسالا لاح كلذكو . انعضو

 سل دنالا كوامعم لمعامف نينشات نبا ةئطخلوأ بيوصت' يف برعاا نم نوخرؤملا

سأ دن الإ ىلا راس اعا لوش مهضعبف 8 يناثلا هزاوج ف
 امماسم ا ةوعلب 

 سوكلا ا مانغا نم مهكرام نم مم لس ناك ايف ةتوخ رصكسل

 ينام هدهاشام ةرثك هربم اعا لوقي رخالا ضعبلاو . لعف اريخو بئارضلاو .

 ةراضملا قأ ثنو نارمعلا قرابو كلملا ةماخطو ةورأا مظع نم لوالا هزاوج

 وأ كي رش ريغ نم دالبلا هل نوكنت ىتح ابكولع لكنو « ةجحلا كاتب اهدصقف

 2 برعلا 5 م رص نه رجح لو مده الو هلمعل هنال ةعاللاب هلو ) طيسو

 مثنأ ىلا رخ الا دعب ًادحاو رثانتت هتراجح تذخأ يذلا ح رمعلا كلذ ؛ دالبلا

 1 ( لودلا رم يف ةلياق ىهو ( نورق ةعبرأ دعب ابمده

 ءالؤه ىلع ةدحاو ةرع يغقي نأ هل ناكام نيشات نبا ناف لاح لكل عو

 ةرئاد يف تناك ىلا دالبلا نم مهيديأ يف ناكام نوريدي اوناكن يذلا سوؤرلا

 سائلا فرعأو !متراداو اهيراسمو اهكل اسم سائلا ىردأ اوناكنيذلاو ؛ مبكح

 اهل ناك يذلا اهودعل اهمع عاقدلاو اهرايثسا ىلع ممردقأو «اهاودو اهئادب

 . ةيرغلاو ةبل اهلا اهعيج نم دا هرملاب

 ىلا اهاصقا نم داليلا كاع نم هتوهش عدنا دعب نيئشات نبا نأ ىلع

 4 زئاوحلاب اوهحرو كل انيدرك ىلا مهن وصح حييت افم |وماس نيذلا داوقلا ةلج ِق رشح نابسالا د

 .. ةخدربو ةاربط نوصمحل داق ملسم لحر ىتنا » : دن انيدرق كاملل لاق هيلا رودلا لصو املف

 يف رارءتسالا. نوةيطيال مهم قب نمو اهتيماح تدقف ىنكل و اهياع ةظفاحملل ابتماست دقو

 5 اريك انام هك اطعأب دل أنادرف ا ١0 اهحيت ام امو 5 ممل تحيبصأ اذهو 5 برملا

 هلآ مماع ف ناككلو يكلم نم سلام عيال نآ يلا : الئاق ءانربك لك هلشأ ينأذ

 يذلا بهذلا اذه نم الدب نوصملا هله نك توما ناكل مل قة ف يفدسلا ند يم 5 ول

 يلأ هعم ناك نمو هتزاحأ الا يلف « هتمدخ يف هيلطو هم ارشي كالا بحيعأف عا لودحتلا

طارعاو مدد مهاوعأ يلع نامأ ف مد ةيقيرأا
 : 5 مه
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 هواك 0 ريغ نم وما 7 اوحيصا نيذلا اكو لماعل نا دب ايل ناكاهاصقأ

 نملقأ الف مملاثماب قيلت يننا ىنسملاب نكي ل نإ يأر يف فالخت الو برحز العاب
 . ةمحرلاو ةقفشلا

 هلالغأ يف فسرت وهو هنحس ىف دايع نبا ةايح ةيف ىلع علطي نم ناو

 هؤاطغو / ءاريعلا هشارف : ناطلسلا مخور كالملا ةزع نم هل ناكاام لعل هدوبقو

 عاونا نم عون لك هريمسو ! ءادلا هنيرقو ! ءاكبلا هسيناو ! ءاوملا ةحفص
 .اهتيقن ق ةريك ىهف انهن يف ةريك تناك اذا كولا تولق نأ رثا 1 ءالبلا
 دقف هنيد ىف ةدشا ؛ هسابل يف انشخ « هماعط يف انثخ ناك اذا نيذشات نبا ناو

 . هبضغنئارب نيب هظح ءوس هعقوا نم لكل هتاماعم ىف انشخ هللا هحماس ناك

 ْ برا لا صخشلا نا ر نمزلا اذه ىف بورألا نيناوق ىلع علطي نمو

 اناسحاو ةقعش هل للاغلا ةوادع باقتت هودع رسأ ف هعوقو درحمب

 قورنوو دكاع مفعل وكري دقو . ةوق الو هل لوحال حبصا يذلا اذه ىلا
 ,:ىضحلا قونت زينك اذه ةلئالاو ةعارا تاننا هل

 نيفشات نب فسو ةدم بناجلا ةيوق سلدنالا تناك اذاف لاح لك ىلعو

 ملاع ةدشل )١( نيطبارلا كح ةياهن يف فعضلا رهظع ليلق دعب ترهاظ اهناف

 شكا رد ءارحص يف طابيرب لوعمام مهرها لوأ يق اوناك منال نيطب !رملاب |وهس ) 0 ١

 ةنوتلل نم مهرثك 5 نوريثك سانا مهيلع ممتجأت 6 نيساب ن هللا دبع مهجيش عم هيف هللا لودبعي

 كولم نيب سلدنالا مدقنا الو . ىنوثمللا نمت نب يحي ميتمدقم يفو « ريربلا لئابق ىدحإ
 اواماعو سافب هوارنمةلود مهنمتماقو 6 فارطالا ءار*ا براملا فارطاب دبتسإ 6 فئاوطلا

 ءايهقف بتكف ٠ مهفشقتو مهيدب اوربتشاو روهظ دق نيطب|رأا ره| ناكو . مهملظي سانلا
 عم ناكنع. ميلا راسن . ه 4 غ]/ ةنم يف كلذ ناكو مهيلا ةداقولا يف نيسأي نبإ ىلا هساماجس

 ٠ مقيرط يف قتلا دالبلا ىلع نولوتسي اوذخأو . ينوتمالا رمت نب يحن مهسارىلعو نيطي ارأا نم
 51١+ ةئ يف نيسأب نب تام الد . ىمت نب ركب وبا هوخا ةدالأ داب ماق يحي تام الو
 نبالدقت كلانهو .هيلا دالبلارهأ ىرتنا ىتح هتاحوتف يف لاز امو . ركب يلا ىلإ ةماعإلا تبتنا
 0" هيمان ةمقب ابيف ىفقو ءارحصلا ىلا وه تحسشساو برخملا ىلع نيشان 31 فسوب. هيه

 ريغ اهنم روظيال ثيحب مههوجو لوطغي اوناك مهنال نيمئلملاب اضيأ نومسي نوطبارالاو
 تكتالذ بيس نأ اضا لاقو : أهرح ةدشو ءارحصلا ترث ةدن كلذ بيد نا لاقيو 5 مونيعا

 نغتوو حالسلا ناو ءاسنلا اتق . مهرايد ىلع اوجهو سانأ ءاجف وزغال اوحرخ مبالق يق مهنا

 ٠ عهتاداع نم ماثللا راض مثومو ٠ نا ثيح نم مجرو الار مهودع مهنظف نوثومج ماما



000 
 ىف دالبلا لهأ هنلأ يذلا حماستلا نعو « ةيسايسلا ةنورملا نع نيديعب اوناك نيبذلا

 اعمط مهفالتخا نع ءيئانلا نيفشاتنبادافحا مئازع دوف مث  مهلبق ناك نم كح

 كوأم ءالؤه نم رهظو نيدحولا مكب برغملا يف مهكح ريغت نا الولو . كالايف

 « ارظن مثدعباو ءادغ مهرزغاو ءالضف ممربكصاو ؛ القع سانا نسحأ نم

 ءفسو نب بوقعي مثءفسوهدإوو نمؤملا ديهك# ةساير ميلكاو: ةسايس مهتسحاو

 نب دم رصانلا ءاج اذا ىتح . سلدنألاب نيدلسملا كمل ركذ قب ناكلمل

 ةجرد ىلا هترثك هتبجعأ يذلا لئاهلا شيملا اذهب سلدن الا ىلا زاجاو بوقعي

 ريغ نم لالذالاو رهتلاب مهلماع لب سلدن آلا تالاجر عم هتسايس اهعم نسحي مل

 يف ةرئادلا هيلع ترادو « هلجرو هليخ ةرثكب هباحعاو هسفنب هوهز الا ببسام

 0 رثانتي دالبلا حرص 1 قزم لك شيخ قزمو ناسالا كولم عم هبرح

 ىدحا ىهو ةطانرغ ريغ نيماسملا دب يف قس و ودهلا دي يف ةعرسب هفارطأ'

 نا دعب نابسالا دي يف طوقسلانم اهرود اييلع ينأ نأ ثبات لو . ةيقرشلا اهمابالو

 . دعب نمو لبق نم رماالا هلو « برغلا كوام نيرم ىنب رمأ فعض
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 ةعسأتلا ةلاسرلا

 ةطانرغ مياس دعل

 لك اي اهيف سانلا داكىّتح ربشأ ةعبس ةطانرغ يناثلا دنانيدرف كلما رصاح

 دنانيدرف ىلا اهمياست ىلا يلع نب هللا دبع ىبا اهناطلس رما لآو . اضعب مبضع

 موسنن أ لعاباهأ نيمأت اهمهأ : اطرش نوتسو ةعبس اهتم طورشب البازبا هتجوزو
 مارتحاو مهتعيرش ةماقاو مهتيرحو مثك الما و مضارعاو مشاومأو مهنيدو

 ىلا مهنم ةرحملا ديري نم ةزاجاو مثارس| كفو مر ئاعشو مثدباعمو مثدجاسم

 هذه لاثمأ نم اذكهو . ةءولعم نيذس مراغأاو بئارضلا نم متؤافعاو ةودعلا

 أوبتر ةنيدملا ىلع مهئاليتسا دعبو .ابهنم ءيشب نابسالا لمعي م ينلا طورشلا

 ةجينث تناكو؛ نيداسملا ةك احل بابسالا نولحتني اوذخاف ىراصنلا نم اهماكح

 ىلع ةقيقح وأ ةروص:سانلا نم ريثك صنت دقو . مادعالا وأ رصنتلا امأ كسلا

 رريمنم هل نكي مل يذلا مهغسعو نييلاغلا مظل ءانقتأ < مهنيد يف مابقي ةوق بسح

 نا كلذ نم . هدودح ىهتنم يف نيينابسالا بصعأ ن مه . ينيدلا مهبصعت ريغ

 ماظن ابنم : نيءاسلاةب راحل ةينونبك ةمظنا رشعياثلانرقلا] وأ نم اينابسا ىف ثيترت

 يرام ناسرف ماظنو « بوقعي يرام ماظنو « حابر ةعلق ماظنو » لكيملا ناسرف

 سالم ماظن لكل ناكو . ءاسنلاب اصاخ ناكو سأفلا تاديس ماظنو ؛ سجرج

 ىنيدلا مهبصعت ناك كلذل . هريغ نع هزهمب لاحم بيلصلا اهيلخ موسر» هب ةصاخ

 مثو نابسالا اهب نولماعي نوداسملا ناك يتلا ( ١7 ةحامسلا عم قفتيال افينع ابصعت

 ٠ ةيبباصلا مهبورح يف ىراصنلل قرشلايماسم ةلماعم عم قفتي الو لب« مهفعض ىف

 هللا مرك بل أط نبا يلع نإ اهنم ةريثكى الشالا نيدلا هحامس ىلع ةيلمعلا ةئثمالا ( ) ١

 يف باطخلا نب رمع ماما يدوبم لجر راوجي ةيبصعلاو نيدلا نم هزكرع وهو فقو ههجو

 نينمؤلا ريمأ ان ينكتال الئاق امبتيب لدملا يلع هيلا باطف , هتينكي رمم هلأف هيلع هل ةيضق

 ٠ يمصخ باج اناو



 تاكا
 امارطضا هداز دقف « هتعببطب نابسالا يف ًادوجوم ناك ناو ببمعتلا اذهو

 ءاليتسا دعب اصوصخ « نيماسملا دض تاروشنملا نم تاونابلا هردصي ناكام

 يفو . ه هال ةةس يف ةقرشلا ةينامورلا ةلودلا ةمصاع ةلاتسالا ىلع كارتالا

 ةفصب نيماسملا دض عيظفلا بصعتلا ةركّشب ةمدتحم اباكابوروا تناك تقول اذه
 ىلا لوالا ناملس ناطلسلا ةدم ابور وأفهتاح وتفثلصو نأ دعب صخالا ىلعو ةماع

 ( سورابراب )رحبلاريما امشابنيدلاريخ ةدايق تحن مهليطاسا تلوتساو. !ًيفراوسا

 . ةيونجلاو ةيلامثلا هيتيج نم طسوتملا ضيبالا رحبلا لحاوس ره ريثك ىلع
 قفل ند لالا قوق و ويلك" ةناعإ نادم قيد ل واسسالا اال واكو

 . رئازجلاو سنوت ىلا مهتزاجاو نابسالا دي يف مهدالب طوقس

 نم ةعاج راث ناسلا اهامتعال ثيحب مهمراغمو نابسالا ملاظم تحبصأ الو

 يف تثيعشلا كلذلو مموعش دقاقع نوهرتح ةينيدلا مةييصعو موق يف مثو ءافللا تناكو

 وأ ىراصتلا نم اوناكءاوس ةمذلا لها نم نينيدتملا نومرتح اوناكو . ةييدلا بهاذملا يركدم

 ىسأبملا لكوتلا ناكو . ءارزولاو ءابطالا مهتم ناكف مهتموكح يف مهنوفظوي اوناكو . دوهيلا

 ةيئيط مم لمف 6 ممل مكس مدع ىلع ىر اصنلا ذحاوي ةيئسلل هيصعتو هيد يف هخالص ىلع

 . هةئدسو هدحف ءارذعلا ةديسلا ةروص ىلع لف هنأ هغلب ناكو4( نيد

 هورفحاو ىنلا بسكن أي ةؤعرتأو ىراصتلا نم لحجر ىلع ةهاعلا تماق هللاب دضتعأ| مأبا يو

 مدع هققحتل هفرص هنكلو هيلع دإلإ ةماقاب هوبل اطو هللا ديبع نب مساقلا ريزولا يدب نيب

 2 مهاوعد ةدعرم

 . ةمدلا لهأ دحا لظ هنإ هناي هنال هلاع دحا رصانلا نس محلا ةنلخلا باص دقو

 6« يتارصنلا سروطست نب ىسينك ةرازولا بصانم ىلإ ةمذلا لهأ نم نوريثك لصو ذقو
 يدويا هلزنت 3 ليعامسا مونمو 2 يمطاقلا دئلاب نزلا ءارزو نم اناكو : يدوولا أشنمو

 ةطارخب ريزولا

 رولا ةموكح تاسرإ دقف هتلادعو مالسالا ةحامس ىلا الث تناك ةينارصنلا لودلا نأ لب
 هتب امس تحضرجملا لمين هوحربةن اتسالا يلإ اريغس لوالا دحا ناطلسلا دم م568١ ةنس يف
 , نيرجمال اهتاقرتساو ةيحيسملا اسنلا لظ نم

 ىلع ان رصتقا انكلو ادد ةريثك ىف ةمذلا لهاب ىصوت ىلإ ةيليدلا ساوالاو ثيداحالا اما

 همسلال لظ نم برعلا عم نابسالا هلمفام ىلع ةجملا يف نما ن وكل ةيلوعلا مئاقولا نكذ
 5 . خيراتلا ةرفخم



 | ند

 اركتفو متوضضو عتزعب |ورهتشأةطانرفب سلدن الا برع نم موقمو ؛ نيزابلأ
 تماق .كل انه . مودع نم يسايس عفادب اذه ن وكي دقو « ماكملا ضعي

 انهو : شيتفتلا م ا اوأةناو . رومألا ماظعو روبثلاب اودانو سسقلا ةمايق
 اهموعقوي اوناكى تلا عئاظفلاو عئانشلا كات ىرك ذل سوفنلا علهتو نادبالا رعشنت
 نكي لل يتلا ةيشحولا تاحفص يف خيراتلا مهيلع هلجس امم ءايربالا كا وا ىلع

 نم كف : ناسنالا هللا قلخ موب نع لاافملا فئاحص نم ةفيحص يف ليثم ام

 كر « ثيبأ اواو تكتم ضارعاو « ثياص لاجرو « تاتق سوفن

 0 11 ةايللا ديق يلع ىهو اه لثع موسجو « تمده رايدو« تقرحا

 دولا نهوأ © نينلشملا نم اولا ءاوش تيرعال نابالا ةكذ: تلفو الو

 #١6 ةئس كلما رمأ ردصو « ل.تحيال يذلا دحلا ىلا مبنم.اورصنت نيذلا نم وأ

 هساو جارس ينب ةلالس دحأ راثع ةينابسالاب الانوءاكتي الو مهيذ نوريغي مهأ

 مهخمناكويةطان رغنمىليلق ريغ ددعهعبتوتارشبلا لابج ىلا ألو جارف نا جرف

 مسا تحل مييلع اكلم هب اودانف ."ةبطرق ءافلخ لسن نم وهو رولفود ودئانوداه

 ةئتفلا هذهتر.تساو.تارشبلا لابج,ىحاونلك ةروثلا ثدعكلا:هو « ةيمآ نيد

 اغا عم امو © ارفع الب قافرطا ايفا لباو: ءارتسك نقف ل ضو ونا
 نيروهشلا ءامعإلا دحا مثرما اولوو هتداوم ةيما نبا نوداسملا ماخ دقو . ريثك

 . ةرثك مهتبلغ ىتح مه-افكيف اولاز امو. هيا نيهللاديعع.سأ ومهتصاجشو مهتلاسي

 مها واتقن أدعو « ليكشتو قيرحتو لت ني مهتتفاو مهموج تاتشوزابسالا

 ذخأو . ةنس نيثالث هياء اةاعمىقيو« ةبطرق باونا دحا ىلع هسأر اوذلع هللا دبع

 مهام نيدورطلا اوردق دقو« مثدالب نم برعلا نودرطب ةعقاولا هذه دعب نا.سالا

 .. ةعارزوةرا#ثو ةتانصو ةدجح لهأ مباكع سفن نييالم ةثالثب ةطانرغ طوقس دعب

 نا دهب اعقاب اءاق اهجرع حبصا ىتح اهحاو ذو ةطانرغ تبرخ مداعبا رثأ ىلعو

 . هضرا يف هللا ةنج ناك

 يف اراك اوك مأرب مهتاقو مهفعض يف مثو نابسالا ةلاح ىلا رظني نمو



 ا

 مطاضن يف اراك « مهتزوح نع مهافد يف اراك « نورق ةيئامث ةدم مودعل مداهج

 مهتراثمف اراك عبهدي رطخ لك ماقتل فالخلكمهذبن يف اراك «مهتابح نع

 ويلفت اذا ىتح « مثدالب ىلع باغتب ناك يذلا يوقلا مهنا كلذ مفد لع

 !! ءيشى هعمارابك اونوكي مءمهيديأ نيب فيعضلا وه راص ناب لااسإ تيلقثاو هيلع

 دعب برعلا عم اهوبكترا ىتلا بلاثال خييراتلا ماما مهدماحم لكك عاض لب

ا مثولماعو مهمذب مل اوفوي 5 مثدبع اورفخا كقذ ؛ ةطانرغ لع مهاليتسا
 من

 يدومو سم نس ميعتج اوررق ناب كالذ : ةيناسالا هلام ريت 3 ةينارصنلا

 اوأر الو 1! لتقلا هؤازجف مهنم )١( رصنتي ل نم ناب ايكلم ارما اوردصتساو

 اوداش 4 هتغم ىشَك ع سوفتلا جسيم ُْ امعيطب رو ءامدلا كفس 38-5 أ

 نم هند ىلع يفي نك ناب اوناكو «سادنالا مضارع نم ةمصاع لك يف قرا

 دعي هءامسلا ىلا ةخراص هحور دعصتف . محبا كلت نوتا يف هب نو برعلا

 . ءاوطلا يف ًاراخن هسج بهذي نا

 مموامأعي اواكونجدت 0 رعت نم ددعسأ دنالا 2 برعلا نم ىف كف

 ا

 باس نايسالا اهيلع_باغت ىتلا دالبلا يف اوقب نيذلا نوفسملا مث نونجللاو

 . ةيمالسا دالب ىلا ةرحملا ىلع مهتردق مدع وأ مهتعض

 6-5 مورلا دالب تاخدو دانإ ةليبق تديره ) قارحلا ١ ةريزجلا نوماسملا هب | ) ( ١

 نأ ىلاذ ةبقد نبا ديلولا ةريزألا ىلع ناكو هرايد نم لقر» اهحرشاف .'اهدرب لقره ىلإ نمت

 مهن ادحا أودع الو ادياو اورصنب الأ ىلع موعد رم هيلا تقكبلا مالسالا الا مرنم لش

 ! ! نيتلمامللا نيب قرفلا راظناف . هتدشو هتوطسل مهنع ديلولا لزرع مث « مالسالا نم
 ىلع م1548 ةنسقن رثلا ةمانودلا تلوتسأ ينامعلا لوالا مهاربا تثاطلسلا ةدم ينو

 ىلع نيطاستم اوناك نيذلا ةقدانللا نودعاس ةريزألا ىراصت ناكو . دير ةمماع هم اخ |

 ناطاملا دارأت . روذكلا ن٠ اهريغو سارتب ةماده المق اوقرحاو كارثالا شويجح دص ةريزحلا

 هضراع هدازدعسإ فلا نكلو . ةريزطاب نيدوجوملا ىراطصتلا عيج لتقي نأ كلذ ةلب ام يف

 نيين الان اطاسمق.مل كاذبو . ىالسالا اع رشلل فا اذعدنا الئاق ةديدش ةضرامم رمالا اذه يف
 , خيرراتلاو هللا ماما نابسالا كولم أهيف مقو ىلا ةعانشلا هله لدم يف
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 تاي عم ف يتب نأ نويئابسالا عضو دقو
 : مهم ةصاخ نيئاوق محل اواعج اك« لاجرلا وا ءاسنلا نم ءاوس متريغ نع مرمت

 اذه فلاخ نمو. 3 ايحيسم مدختسل نأ يدوم وأ ملس سل زوجال هلأ اهم

  هتيي اولخدي نأ وا « يحيسم ةوعد اولبقي نا مه سيلو «هك الما يف رداصي
 ناوي والا ويحل ةرانو مهباع اورظحدقو . ابيبط ناك ذا الا
 ْن 17 ودك المأءيج طيضتو برع 0 ريتعي نيماسملا دالب ىلا مهنم رثإ نم

 ريصن“ يف نيهسملا نم ضراعب نمو . نيينارسالا نم هياع ضبقي نم اكلم وه

 مالدوا نولتقي نيدلسلا نمريثك ناك كلذلو . ةحداف ةءارغب هيلع كح هنبا
 هل نوكتال دقعب ينابسا ىلع نيد هل نيداسملا نم ناكنمو . مرصنت ةيشخ

 مهاجرا سيلو . ةينابسا ةكحم ىف الحسم ناك اذا الا نيدملا هركذا نإ ةميق

 ةلخابو . ةضفااو بهذلا يلح اونيزني الو ةيريرحلالاحلا اوسبلي نأ مهماسن وأ

 ياب اورهظي_ ناو حالا اولمحم ناو ليخلا اوبكر ب نأ مهيلعام 0
 لئاوأ يف ال رايز كاد والاكل خرؤما كيعس 37 فصو ىرقأا نه لوالا ءزملا يف ءاح

 نيب' اهتاس ىلع ةل 3 ةيياعلا بورا همك تناك يذلا تقولا ودو يرجشا عب أملا نرقلا

 :رصمو ماشلا يي ءاسم دض ةيئدلا برجا ةوذدح انوررأ ةماع يف او نيذلا برنلا ىراصت

 نوسيلولات ةانوك راو نقد ماب دوييااوموطاسوأ يف راتزلاب لوزأت 26 ةرداقلاب ىراصتلاو»

 دقحك رمت مة ةيايدلا اهتغصو اهتعانش ىلع برملا كالت نأ لمت اذه نمو . « ةلياملا ىباللا

 نك مومهر ءولظأ ني نوتيع اون اكن يذلا ىراصتلا دْص اهريغ ين الو ماشا او رصم ف نيملسملا

 .ه )1+ ةنس رفخ مثامس فارشالا اوزب اع مهريخ نهمهزييتل الا مهز يف مهريانت

 راج كدا لوق كلذ يو ثنووالق نب دمع نا كاسح نأ نايعش تر هاولإ ناطاسلا ندز

 : يصف ليا يددنالا

 لك ذي ال ن؛ نأد ةمالملا نا ةمالع ىنلا دالوال |ولعح 9

 رفخالا زاراعلا نع بيبالأ ىف ٠ مهوجو موك يف ةودلا رون

 كلذنوكيف ةيمالسالا لودلا يف داهطضالا نه ءيث دوربلا وأ ىراصتلا فداد ناك اذاو

 ضد نب ًادادبتسا وأ هيف 22 أ ىببدلا بصمتلل سيل مي :4> ند نؤوظ ءيس ن هال ماتت امأ

 ناكان أ 32 ةكسلب 6 بسحف ىفإ دلإ 0 يفو 6 ديفموفل 58 ىلع موماقن رعت 3 ل نيذلا كولملا

 كلذ نفد٠ كيا امل ا لود يف أ هوصخو بسلا يذل وأ بيد مهلا ةر ند 08 ّط لك موملظ لاني

 وكري الأ رك نيحالفلا نأ نمد 71 همس يف نووالق نب دع نا نيدلا حالص 0 ردأ م

 ١ |! حالسلا لوامحم اللو ليخلا



 تا
 وأ ةدابقلاب ريباك“ لعقلاب الو لوقلاب ال يمالسسالا نيدللا رهاظم نم ا
 00 * ! ! الثم ةالصلا

 لم نم ةحسم دالبلا يف برعلا نم ىقبيال نأ ىلع ةينلا موقلا دقع دقلو
 لاط نم اجو قرغ نم قرغف رحبلا ىلا مهنم ىقب نمب اوقلاف ! ! للط نمرثأ وأ

 دعب « مهنيج قرعب ةأيللا قوبلت الام « بكام يف اناتشا برغملا دالب ىلا هرم
 كفاشدن ارش حايسلا ضعب ركذ دقو . مثدالب يف ةداق مبطا ومىفةداس اوناك نأ
 سن دنالا برع لوف نم 5 نأ ديالو ؛ ةودلا ابدسا ةلببق وو راوجي

 سنوت اصوصخو ةكيسلدنالا نمايبلا لصو نع برغملا دالب تدعس دقلو

 تطشنو ءامار< زربو « اهتعانصترهظو؛ ابتعارز تضبنف: مل ابءاوأ تحتفل

 4 يسدنه لكش نسحا ىلعتارامعو 6 ىسل دنالا زارطلا لع تاباذب نم ؛ اهراضح

 الاسر اينايسا مهب تدق ا". ن ل ىلا ةئلتحلا ضراعملا ىف هنوءيقي نولازءال امم

 ريثك يف ءادرج أ رْدق مدالب تحبصأ ىب 5-5 نينا اعان دوا نيتكتم اع ءارزو«نياماع

 )١( فاشتكا مهرايد نمبرعلل مهدرط فدا نأ الواو : نآلا ىلا اهماهج نم

 ةلماب و. اعوج او له |اواكل ديدج قزر ردصم مل تراصو « طكيرعال بملوك

 لثم ةيلدع دغلأ ىلاو مويلا ىلا لح ا! اينابسا نا ىلع جن رفالا وخرؤم عمجا كقق

 . اهيلع ع نمو ضرالا تربي نم ناحبسو . برعلا ٌةدم اهتيندم

 ملا يع مهتفصب دوبيلاو نيماسملا نم نينانفلا ضعإ موقلا يقبتسا دقو

 . املا ضعب ديدجتو «سانكلا ءانبو : ليثاقلا ثحنل رايدالإ يف مثوسبحو

 اينايساب راثآلا رود المت ةريثك ممراثآو . هلمع ممريغل نكمال ام ةيرعلا ةينفلا
 يعدتسي امم كلذ ريغو شوقنم جاع وا ةضنلاو بهذلاب تذكم سام لزم

 را يف ةقراغ ابوروا تناك امهقو ةمخفلا ةعانصلا هذه ةقدب ناوغألاو باحعالا

 يف نيام بررعلا نم ةوخا 82ال+ هورشا نم عارذم ا يبردألا نغ منع لش )١(
لاقو هءارورب ىلا لوصولا يف نيداج تايلظلا رد

 ذاق ٠ نمساهأ اكس هرب لح لع اورثع مهنا 

 َ . ا« رما فشتكا نم لوأ برحلا ناك اذه حص
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 دييبعلاب عانصلا ءالؤه نوعدي اونأك ميناف هلك اذه عنو : ةينثحولاو ةيجمملا
 ةقفشااب سانلا ىلوا مث نيذلا نيدلا لاجر اصوصخو تالماعملا ىسقاب مم واماعيو

 ه”ديصق يف كالذ ىلا يدنرلا راشا دقو. ناسحالاو قفرلاب قلخلا قحاو ةمجرلاو

 : هللا هجر لاق ةروهشلا .

 ناكر موقلا ثيدحم يرسدنق 2 سلدنا لهأ نرمأب مدنعأ
 ناسا زينب اف لئقو ىرسا مهو نيفعضتسلا ونب ثيغتسي 3

 نادبع رفكلا دالب ىف مث مويلاو مهزانم ىف اكوأم اوناك سمالاب

 نازحا كتوبتساو رمالا كلاط معيب .دنع متاكب تيأر ولو

 ىلع هل لوقتف . مهارسا نودبعتسي اضيا اوناكبرعلا نأ « مهلئاق لوقي دقو
 ىلع هتعيبطب لزعي برحلا ريسا نال : ادحاو نيلاحلا ىف رمالا سيلف . كلسر '

 ىرت دقو . نامزلا مدق نم سانلا اهيلع راس ةئس هذه تاكو . هرسا يذلا مح

 هناك ل ل اهريهتو م ربع لك اش لع كرت وألا كيرلا نوف

 ثاللا ىلا ًادحاو ًادحاو اومدقو « لالغالاو لسالسلا مهفانعا يف تعضو دقو

 فتاموراا خييراوتو . مثريغل اباهرا وأ مهنم ايفشن مهماقر هفينسب عطقيل رصتتلا

 اذا دحاو نيد : رم ةيبهذملا قرفلا ىتح . كلذب ةلفاح سرفلاو نانويلاو

 :ليثملا لكأبيف 0 ةوسقلا تناك فو موضعل نذو مهيب تاصح

 م ةيكيل واكلاو:ةعبشلا عيقيلسلاو ةيك ودكرالا مم ةيبوةعيلا بورح ىلا رظنا

 5 يف ةوسقلاهله ىربو .رصتاماةوسنب ىهتنت ابك اهدجتو ةينناتساورلا

 سيلف انه اما . أدخل نوك دوواباوص نيك د يأر يف مهفالتخال ةيسايسلا

 « مهعنا رش مارتحاو « مهئامد نقح اهنم طورشب اودس موقلا نال: كلذك لاما

 لكن ابسالا فلاخ دقو. مهتطاوم يف مهيلع ءانبالاوع ميك الماو مهاوما ظفحو

 . مهحلص ف اوضنا .مهمأ عم كلذ

 . برعل ناكدتف». كلذرهغ تيار سرفلا دالبل نيماشلا برح ىلا ىعم تغجروأو

 ابيفىتلاةهملا نم نيروصحلانواسارب | واكو ةهجبلك نعر واسي دنج ةثيدمأ ورصاح



 نبا ها ع

 دحأ نا الو كالذ ملل مني داك دقو . حيئافلا 32 ىلع نولزي مهماب امبط دئئاقلا

 يف مهتيرح مهو دابلا ملست يف 32 طاخ ةنيدلا باو أ نم باب ىلع ناكو دييعلا

 مهرك انف ميطرشب نيمصافلا اوبلاط ". تايلالا ارفف 3 الماو مهنا . ٠

 : الئاق دمعلا 0 رمح ىضماف هلع هللا يفخر ر* نوريشتسي اواسرأو . نوماسملا

 ديعيأر رمع مرتحا دقو. « مثالعأ ىلع مان دا زي مهاب ايف نوئفاكتم نوماسلا »

 اونأك ام كلذب نوءسما دقفو . مهعم هنوك ىف. شيلا ةيقب عم هنماضتل ديبعلا نم

 البازنا .ةكللاو دئانيدرف كلما امأ . ريثك ءيش وهو ةيثدملا هذه نم هنومنغي

 . ةطانرغ لهأ عم ًادبع اومرتح لو 6 ًادعو ممل اوعرب مل مهمأف اهموق راكو

 مههف اوجيدناء(كسروممهنومسيو)برعلا نع رصنتن مم ةيقب دالبلا يف تيقبو

 56 ةيبرعلا مهتغل ىلع ىرخأ ةهج نم اوظفاح مهنكسلو“ مبتغل اوملكتو

 يقرا دب تك رثك بنك ايفا الو ودايجلاامومسيو«ةيئابسالا فرحأ الاب
 نم اهفداص ام ةيبرعلا ريغ ىرخأ ةغل اهدجم اهياع علطي نم نكسلو . ةكترفالا .

 ةلودلا ةدم ابلهأ ايبتك ةمدقلا ةيطبقلا ةغلا نأ اذهنمو .فيخصتااو فيرحتلا
 ىهال تحبصاف فيرحتلا ىف زيثك اهيلع لخد دقو ةيئانويلا فرحالاب ةيئامورلا
 0 ْ . ةينانو يه الو ةيرصم

 ةكرلا ةاقكملا هعاوق كيك نم كازتالا اهارقال ابان تق انهو
 نم برعلا فداصام مهداصي نا .ناللا فورحلاب اهقورح مثرييغتو

 نوضنب كلذبو : ا م الو ةيقرشلاب ىهال ةيكرنلا ةفالا.حبصتف : ودايخلا

 . ةمظعو لالج هلك يذلا مهلاتو مدقلا مدج ىلع

 نم ًاريثك اسمف ىرت ةينيتاللا ثاغالأ نم : تناكنا ذا ناسيالا ناو
 ةينرفلا ءافذلا قزتام اريك و طش تيل را ريو تك رك ةيروزلا ظايل الالب

 ' عمهمممل ع.راصت «مدودعع لثمفيرحتلا اذه نم ءىش موقلا ىف ةرشننم

 ريثك باب اشاب 7 ز دمحا ةمالعلا ذاتسالا دقعدقو . فلخ هاه. ١ ناشمر
 .6 ( رعؤلا ىلا وسلا 0 هتلحرب خوضولا اذه ىف ةنمعألا ٠



 تال عااج

 : لثمةيبرع ىعف ( لآ ) فيرعتلا ةاداب ةأدتبم ممدنع ةلك لكف ةلجلابو
 1 كالا .سرافلا . ةزاركلا , ةرانلا . دئاثلا . « مععمرمع » يفضاقلا

 . ضرلا . ةيقاسلا . قيبنالا . بارما . « هاهاممعع » رابالا . ةضورا

 . صيمقلا . دحسملا . ةبصقلا . قدنألا . ليدنتلا . « ماعهدم عع » . رصقلا

 . لاورسلا

 ديت 5-0 نأ الو ءاممالا هذه نمكلل رثك أ نأ دوأ تنك دلو

 داللباا نوؤش ع موك ةرعاووب لعام اجو ابغا انأو موقلا ةغل ىف

 نكلو#  ةيسنرفلا ضعي فرعي ليد ي عم نراك مهن ٠ اهراغو اهرضاح يف

 دزاش باوأ ىلع مارت نيذلا ءالؤبلا مهعنبم يف 7 ةينشأ مث انه ءالدالا

 نانالا ديلا 36 اهون ريغو ةكان كلا كجم لفوا رصع لاتنئيق وكلاو

 ةكأرت امومسي ىثلا ةفئاطلا هذه نرأشب هت تأدب ةيرصملا ةموكحلا
 ةيرصلا راثآلا ىلإ ةيداشزالا مهتبم يف ملل ناحشما لمع تررق اهمأ ركذأو
 نع ةيبرعلاب ةطيسب' ةسارك عضوب لفت ران آلا داذ تأ ولو ٠ كا اينو

 5 < يدع نرفرعأل ىلا اهؤانبأ اهم عفتني. نأ دك ع رص اهراثآ

 ةدئافلا هذه بناجم ركذي لضف اهل ناكل ةيبنجالا ةغللاب ىتلا راثآلا

 . ديفلا طيسبلا لمعلا اذه ءارو نم ذالبلا ىلع دؤعت ىت رئا ىربكلا

 ءايضاملا ءاتشلا .ىف كنركلل يترايز هر يأ رك ذأ ةبسانملا 5

 متذاتسا عم هل را زل ديعصلا تايربدم ضعي ءرما وأ راغص ةذمالت هب ناكو

 لوح رودي هحرش ناكو . راث 3 م مل حرشي ناك يلا يشلا

 قفتاو «! !راث "للا هذه 0 تيب ىلا راجحالا ةماخض نم هباحعأ 2 نيتك

 رإ“ ل كلت ذيمالتل حرش لخأ ناو ريدم يوجدلا كب م نسج دوجو

 ملهي ناكل هنأل روذعم ,خييشلا اذه نا كش الو. مهنسو قفني اق ف
 ليلا انتموكح يف ريبك صقت اذهو . هذيمإلت ىلغ هب نص امل كلذ نم 8



 تاق
 اهنم عفانلاب اهريصقت ل صيو « ىصقالا دملا ىلا رومأالا نم هفاتلاب اهمايها بهذي
 ! ! "ىرخالا تاموكسحلا يف هل ليثمال دح ىلا

 خب راتلاو ةربعلل .
 مهومسي موق اهنكسي ىنأ | ثانيريبلالابج تاردحنم ىلإ حتنلاب قراط لصو

 يف ًاريسي اءزجالا ةريزجلا تاهج لك برعلا لتحاو ( كسابلا ) سنكمئابلا
 ةرخبملا هلو كيرالا ناك افاد نب لع اينركتاج جلخ برق لابخاا اييرق
 اوبختناو مريغو 2١١7 طوقلا نم لواف هيلا أ+ل « اجيودافوك هنومسي نابسالاو
 هواها ناكو.. ويالب همسا طونلا كوام رخخأ قيرذل ةلالس نم الجر مييلع ةرامالل

 نع اعافد اهيف نوتيمتسيو « ةيعيبطلا لقاعملاو نوصحلا _رم هيفا نومصتمي

 م ا . مهنايحو مثدوجو
 لابج نوكت ناو «نييلصألا ماكس نم ةرزجلا ريطي نأ قراط ىأر ناكر

 تناك ىتلا ةلقلادذه نم نمأ ىف اونوكحي_ ىتح « نيماسملا دي ىف اهعيمج تانيريبلا
 نا كرثك كلها نأ ىلا ثانوركما يفد قويفؤلابلا سار كم

 ريصن نب ىسوم عم قرشلا ىلا هزاوج نكلو . اهلمح محا هوني ىلا ةجونلا
 ممراوغا يف نيماج موقلا قبو . ةفاثلا ةركذلا هذه ذيفنت نيبو هنيب لاح
 ةجترألا تاروع ىلا مهمودشرب دقو . صالخالاو ةءاطلاب برعا نورهاظتي

 ةجئرقلل اعاذد نكلو برعلا يف ةبحمال « مييلع مهودعاسيو لب تانيريبلا ءارو ابف

 لاز امو . بونملا ةبج نم هنع برعلا نوعفدي اوناك اك« لامثلا نم ممايك نع
 ابيلع اوماقأو نويل اهومس ةلود ملا وثوك ىتح ةيويملا مهتسايس يف مهنأش اذه

 مهنم قب نمو . قراط مم هبرح يف مبكوام رخآ قيزذل توع طوقلا ةلرد تهتتا ١١«
 ريثك جمدت | اك « دالبلا لامق يف ةين ابسالا رصانملا نم قب نم مهديغو سكشبلا يف جمدن |

 نمو . ةيومالا ةلودلا دمبام يلاظغغالا اذه نوركذي نولازيال اوناكو . نيحتافلا داوس يف مهنم
 رصانلا نب محلا لس دقو . ه "9 ةنس تام يذلا ريبكلا لسملا ملاعلا كلذ ةيطوقلا نبا كلذ
 . هيطوقلا نا دع لاقف ع انادلب ةئالا ْق هخار نم لبن |] نم 8 يلاقلا يلع اآ



 لأ

 دواومنع تدطخم ىتح « قرشلا بونملا ىلا دن .اهار انآ تلح 2 مهم اكلم

 اكلم ناو فركأ لآ مث« عبنم 0 رو ماق ةليتشق هومس ديدج

 ترهظ يتح « مرطخ هعم رهاظبال ءىطبب قرشلا ىلا دن مبك المأ تردشساو

 قرشلالامثلايف ةعبار ةكسلم دوجوب رمالا ىهتتا مث . ايرافان اهوعم ثلا ةكسلم

 برعلا بره ماودلا ىلع لمعت كلاملا هذه تناكو . نوغارا اهومس دالمال

 لبقال ىتلا مهتوق برعلا نم اوسنا اذا اوناكف : ةرشابم ريغ وأ ةرشابم قيرطب

 « ةنكحمم ةليسو لكب فارطالا ةالو نيب سئاسدلا نوسدي اوذخأ ءاه مل

 رئاود يف فالخلا رهظيو مهولق يف ءاضغيلا بدت : 7 ةعبقولل .تولات<#و

 كل انهو . هفاث ببسل رخ آلا ىلع هبرح ليبق لكن اعبي نأ مرمأ نيل

 ءانثالا هذه يفو . اهفيس ةيغابلا ةئفلا عدرا اهنيب لخدتلل ةماعلا ةرامالا رطضت

 نوكم كو: اهني لصفلل رخآ ع ةرامالا ربستف . ةععار دض ةثلا# ةئف روثت دق

 دالبلا شرع د لئابقلا يف تاروثلا ران لاعشا يف ةدسفلا لماوعلا هذه ربثأت

 هدالب ةيلخاد يف برمحلاب ةفيلخلا وأ ريمالا لغتشيف . اببجو نوكمأل دق 0

 ني دف هللا هلع نو ةعرغأ هن سما ع نم راثلا دما اذا ىت

 ةرئاديف اوداز مل ةيلغلا تناك ناف؛ هفعط م داقتعال هيلع مهمرحنالعالنويناب 0

 تارابعب ريمالا ىلا نونلزني اوذخا ميهيلع تناك ناو . بونملا ىلا مبكح

 نوئش ىف راغنلل غرفاب ىتح « ماسلا ةليطول ا ركم هيلع نسحي امب ةبوتلاو 0

 فصتنم نم نيماسملا لاح اذه ناكدقلو . بورحلا ةرثك ابنع هتلئش ىت يتلا هدالب

 ىف الو بر> يف لاب مل ادي ل: دقاق نزلا تمتع لا ةرعا يناثلا نرقلا

 مهسأب اهيف ناك ىلا تاقوالا يف الا . نوغاراو نويلو ةليتشق كوم لعف نم ص

 ةيزجلا نومفدي مهنعض نمز يف اوناكام ًاريثكو . كلما ىلع مهفالخل مهيب اهف

 صانلا نمحرلا دبعل اهيناعم لكب مهتيعبت ترهظ دقو . مهئافاخو نيماسملا ءار هال

 هتئنهمل ةئرفااو ةناتسالا كوام ءارغس هيلع دفو الو . هكح ٠ نم يناثلا فصنلا يف

 نيمدقتم نابسالاك وام هبلعدفو؛ هالبو منيب ةيحلاوبرقتلا 3 "اعد ديطوتلو ةفالخلاب



 تا

 ىلا ةيومالا ةلودلا تقزمت نأ ىلا كلذ ىلع اؤقبو . هيلا مبمالوو هل مهتءاطب

 كوامزوهريو مهموق نم نوفتاضيو مهكلم يف نوعسني اوذخافو فئاواملاكولم

 تمعطقت انأ ىلا مهمافعض نم ةيزجلا نوذخأب اوناكدقو « ضعبب مهضعب نيداسلا

 نوفحزي نابسالا كول. ذخأ مهناطلس فعض اف. نيدحوملا مث نيطبارأا كح
 ىبح «اهفار امأ لع دالبلا عم نولوتسيو « ىلدنالا ىلع برغلاو قرشلا نم

 ةيزجلا عقدت تناك ناي اهرعأ ل1 ىلا ةطانوغ ىلا راس هنالا ىلا ترفل وأمل

 دالبلا حييئاتفم مهيلا تماس ناب لالا اهب ىعتناو . البوأ  انمز: ةليكشف كول
 نرقلا ىف تناك ىلا ةئْفلا هذه ةوق مامأ اهرمأ فعضو اهعزع تراخ ا نأ اعل

 جيلخ لحاسو تاني ,ربلا ميقس ىف ةدرشتم ةنيعض ةريغص برحلا كسل لوالا
 ىلع رطخي ناك امو « ةيمها ةيأ اهدوجو ىلع نوككافلا .قلعي ل ثيح اينوكساج
 ء دسأتسي» سيمرلا كلذو « مايالا نم امد رساتسيس ثاغبلا اذه نأ لا
 ا او« نيمئافا ةوق.هءامآ تناكشتسا يذلا دحلا ىلا رثكتس ةلثلا كاتو

 نر 0 2 مهمأطماس شرع ْ
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 ةرشاعلا ةلاسرلا
 ةنواشرت ىلا ةطان رغ نم

 ىتح سل دنالا ىبرغ نم ةنواشرب ىلا ةطانرغ نم رفاسا نا ًاريثك دوأ تنك
 ءافعنأش امل ناك ىتلا ندملاكاث«ةيسألب و: ةيسرمو؛ ةيرملاو «ةقلام دهاشا تنك
 فيصلا يف كواسمريغنوكي داكب فسأ لكي قيرطلا نكل و. ةيمالسالا لودلايف
 ةددعت» عورف يف ةريثكت اريبغت ىعدتسي هنوكلو نيرفاسلا لل صوصخلا ىلع
 .ديردم ىلا ةدوعلا ىلا تررطضا كلذل . مف ةرذوتم ةحارلا بابسأ تسيل

 ,طوتلا ةمصاع تناكو بونألا ىلا اهنم ًارثم واك نيعسش دعب لع ةلطيلط ةنيدمو
 اهب لقتسا ىتح ءافلخلا كح تح تلاز امو : م١1 ةنس دايز نب قراط اهحتنف
 اهماع ىلوتسا مث . فئاوطلا كولم نم لّقتسا اهف نونلا وذ ليعامما م ٠١15 ةنس

 . ةيبرهلا موق ناكمو مهتمصا اهولعجو م ١٠مل ةنس نويلاتشقلا

 ةسينك مث ء اخف ادجسم تناك يتلا ايرام اتنمم ةسينك اههف برعلا راثآ نمو
 اراك ىلا لوما نع لقو هارد فيس فلو رك رت حا راد اك
 كتاباتك ىلا ةيرغلا ةباتكلا نمي هيف ناك ان ةبدلك ىلا هليوم كاقوذخ نولس
 . «ةرطنقلا >اهمسأ لازب الوجاتلاربمىلعتنا ةرطنقلا اهيف اضيأ معراثآ نمو . ةيربع

 لوي هيفو ةءاخفلاو لاما ىهتنم يف رصق ةلطيلطب نونلا يذ نب نومأملا ناكو ٠
 ْ ا 0 يرصملا دمحم ولا

 ردا تانودولا هكا + هلال لادم فعول رق“
 دقعت ةدامسلا ةيولا هيلعف مراكم بوث هيلع حابصلا رشن

 دعسا .هتلباث مامت ردب هئاجرا يف نومألا انأكحو

 دجسمأا هيف باذ نابجرد هتاحار يف حادقالا امئأكو

 «حالقلا راذ» همسأ ليمج رصق اهيف كلملل و . زيووجتارا ةطحم ديردم ليبقو
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 يف يرصملا ضرعلا يف ةرقوملا ةسايسلا ةديرج اهتماقا يتلا حالفلا رادب ىتركذ

 اينابسا الم فطلتساف «نيحالفلا دحالرادلا هذه تناكدقو . ىناملا عيبرلالئاوا
 اهاعج يذلا حالصالا نم اهيلع لخد ام عمو . حالفلا كلذ هيلا اهادهاف اهزكرع
 . « حالتلا راد » مسا ع قلطي لازي الف كللا ينكس ةريدج

 « ةئواشرب ىلا ديردم نم عب رسلا راطقلا ماق احابص ةعساتلا ا

 ْ : ةطسق رس نم انيرق الك عراز 000 تناك واروع قرط ف زاعو

 ديردم _ءرع دعبتو« ةنواشربو ديردمنبب ةفاسملا فصتنم يف ةميظع ةنيدم ىهو

 ةيبرعلا ندملا ربك" أ نم ةنيدملا هذه تناكو . ًارتموليك نيغبراو دحاووةلاهبرأ
 بلغت اهيفو « م1114 ةنسيملا معتقلا أديم نم برعأا 6 ىف تلازانو.. اهريثأو

 نأيلا ابيف اوماقأو ءةلطيلطى لا دوهونب كرت. اينايس 5 ءاوبلغت اهف اهبلعةجئرفلا

 ةامسق رس دجسمموقلا مده اذا ةلس قو . نييلاتشقلا دب يف ا ىهتطقس

 هذه يقبرعلارا 1 2 . ( ةيئاردتاكلا ) ةعماجلا ميك هناك اونبو

 ةنكن .قراألا هن تلاع قو ةندملا هاك ىذلا ةرتغللا ريق رع ةنفلا
 ايلا لخديو . رصقلا دحسم تناك ةليهج ةبق رصقلا اذه لازب الو . دونجلل

 ليج باب رصقلا اذهل ناك دقو . ةهجلا هذهل ىركسعلا دئاقلا نم حيرصتب
 راو# ناك . ديردم فحتع دوجوم نآلا وهو عئصلا ميدبلا ساحنلا نرم
 : دوه نب ردتقملا هيف لوش, يذلا رورسلا رصق رصقلا اذه

 برالا ةيام تغلب اكحب 2بهذلا ساو رورسلا رصق

 باطلا ةيافك يدل تنك امكنالخ ىكلم زب و

 ىتأا ةيبرعاا نوصحلا اياب ضعب اهياع الالتأ ىرت قيرطلا اذه لوط ىلعو
 . بوأ ةعلق اهههأو مبكح 17 ملقالا اذه ةامح ابيلا نكسي ناك

 يه ىتلا ةليملا عرازملا هنيع ىلعو« لبحلا هراسي ىلعو ًارئاس راطقلا لاز امو
 ةعاسلا ةنواشر 9 لصو يح 6 6 هثاه يف ا هلع يذلا يزلا ماظنل ر

 ع والا



 ةنولشر

 .« ةينابسا ةنيدم قرأو فظن أو فطلا يهو سفن فلا 44 !ماكس ددع غلبي
 مرنم طألا بسلا لام ران تورم ودم كيم 0101 ةيطاعلا يهو
 ايوب نصل الو فيصلا يف ًادارحتلسم ل٠ نع دي زال اهف ةرارملا ةحرد دجن

 اهرظانم يفوأ اسقط يف ءاوس ةينايشالا ندملا نم دعتال ةنواشربف ةلمخابو . ءاتشلا

 « ةهزملل اذه : مهسأجأ فالتخا ىلع بناجالل افرام اباعج امث ءابلهأ ةقر وأ

 . , لدتعملا اهوجو ةيفاصلا امام حم سفنلا حيورتل رخآلاو « ةراجتلل كاذو

 ىلع اهتينب أو اعون ةقيض ابعراوشو ةممدقلا ةنيدملا :نيمسق ىلا ةئيدملا مسقنتو

 يكترفالا ماظنا|ىلءاباك.اهتنب أوةعساو اهعراوهشوةديدجلا ةنيدملاو . يطوقلا ماظنلا

 ظ ظ ١ هلك
 . ةيراجتلا ةكرملا ناكموهو«ينولاتك ناديم ابههأ ةريثك نيدايم ةنؤاشرب يفو

 عراوش قرم ىنلاو مارتلل ةفلتخا ةريثكحلا عورنلا يهتنت ةيلاو ةيمومعلا

 ةئيدملابىتلا ةيئابربكلا راوثالا كلذكو تاياومارنلا هذهو. ابيرقت اهمومع يف ةئيدللا

 7 0 ىلع سمور: تالالشهدلوت يذلا ميظعلا ينابربكلا رابثلا قم ايتوق ددشلا

 توف فلا ةثام اهتوق غلبت و« ةنواشرب نم تارئم وايك ةينامبو نيتثام دعب لعو

 يف تددع دقو . عون > لكو فنص لكن م تارئابتلا ةنيدملا هذه 100

 اباهأ جازمنا ىلع لدي امم« ابضعب راوج ةرشع ء وح ابنم دحاو عراش ىف

 ليبق ىلا ليللا ىف مطقتن ال سانلا ةكرح نا رهظظيو . ةريبك ةجردب رورسلل لايم
 يتقرغ كابش نم ترظنو ليلا فصن دعب هئلاثلاةعاساا تظقيتسأ ينال : حبصلا

 ابيرقت اوناك اك مهتلحورو يبياهذ ىف مثو قيرطلا يزيرقا ىلع سانلا تدجوف
 .مملاعأنم مهتحار مون هنالءمهل كلذ تاقل دحأ موب مويلا ناكولو. ءاشعلا دعب

 . مثرام نوحاتربو ميليل نولمعي مما لوقا الو : عوبسالا طسو يف كو
 اهتدايكاةيموسلا ةكرم ا تدجو ىلال ؛ نييبوبالا رصع ىف شوف هرق نونا ىلع
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 دالي يف ةداع ربسلا ةلأسم نا رهظيو . احابص ةعساتلا ةعاسلا يف طاشنلا ىف ةباغ

 . نمزلا نم ليلقب مهمون يف نوئتكي اهعم موقلا حبا اهلك اينابسأ
 ادارجس » اهمسأ ةسينك نرآلا نوئيي مثو . ةليمج سئانك ةئيدملا ينو

 نيس لبق هعم مث نأ نكميال لكشب ابينابم يف مهقنأت ىف اولاغت دقو « ايلماف

 هلوط قيرط يف ءريلوكينفلاب هيلا دعصيو « واديبات » لبج ةنيدملا لامش يفو. ةئس

 عر ليدل ايه عطش دوو نرتسملا قرم يسم ان عرقي "وام 897
 يف ةقلعم هنابرع ريست يّئابربك ياومارت ابنم «يهاللا ضعبو يوابقو .نيتدنكو
 فقت لاحت لبجلا بناج ىلا ةجرعتم قيرط ىف وجلا ىف ةيئابرهكلا ةوقلا كلس
 . اهنم ةبهار وأ اهموكر يف ةبغار ني اهمامأ سشنلا

 وحن اهترئاد رطق ةيديدحلا قيدانصلا حيجارا نم ةحوجرا اضيإ هيفو

 لطي رظانملا نسحا نم ارظنم دجو اهالعا ىلا ناسنالا دعص اذاف ارم نيس
 نيي ةنيدملاو « هينيريبلا لابج ىلع ىرخا نمو طسوتملا ضيبالا رحبلا ىلع ةهج ن

 1 . ةيفاردج ةفيحص م يي

 ل ىف ةياغلل ليمج ( كراب )هز ةنادلا قرشلا تونا لاو

 طسوفو . « ليتوأ دنارج » ةدنكو هزيتملا اذه طسو ينو « ةفيطا تاجردع

 ينذلا راتخم يرصملا انلاثم ترك ذت انهو .ينابسا لاثم لاشمت ماق كرابلا اذه
 ءاسنرف نم ةيلاعلا زئاوهلا هلمع ةدوج ىلع لان دقو « رصم ةضهم لاثمت لمع
 هل يذلا هلمعب نومتبمنوداكي ال سانلا و ! ! دحأ هفرعي داكي ال اندنغ ةنكسلو
 دالبلامامها مدع نم هلك اذهو . ةرهاقلا ةطحم ناديمب هتماقا ىفلمعي تارونس عضب

 نم اهتسردم حتنبو ابلاكف سو ريمالا ةيانع الواو : ةليملا نونفلاب اهتموكحو

 لوكشكلا ماسر زيتناس ويسللو. رصم يفرك ذريوضتلاوليثملا ينل ناكاطتاونس
 , ةصاخ هني مب يروتاكيراكسلا سلا راشتنا ىف ريك لضف ةلاكاو و يشلا

 مهنال رثأ ىرم اهزف برعلل سيلو ه ةفرص ةيكنرفأ ةئيدم ةئواشربف ةلجلابو
 فرأ ىلا 78٠ ةنس يف نالراش مهتم اهذخأم ها/١٠ ةنساييلع اولوتسا



 دما

 اهنال اهنع مالكتلا بايدسين أ لمست نأ كوجرأ كاذل . نابسالا هنم اهذخأ

 | . ءيشب اهتيندم ىف الو ابعوضوم يف انمهمال

 يف هتراجح ىلغت نا هجارختسا ةينيكو . قيئزلا نداعم ةنولشرب نمبرقتو

 ابنم ريسي مث ردقلا هجو ىلع دعصيو قبئزلا نم اهيلع ام ليسيف راخفلا نم ةيْنآ
 نداعملا هله لغتست برعلاا تناكو . اهيف عمتجب تانازخ ىلا هلصوت بيبانا يف

 ضو سانوبلا مجانم ةهبلا هذهنم برقو. مبكح قى ةقطنملا هذه دوجو نمز

 . ةيكيحلب ةكرش دب يف

 يف اهمال ةئواشرب قيرط نم ةيسنلب ةرايز ىلع ةينلا تدقع تنك دقلو

 اهرابما اوقش دنق : غلبم لك يرلا لئاسم يف اهب برعلا ةيانع تغلب يتلا ةهجلا

 ىه ىتلا ادافوت اريس لابج نم ءاملا اهيا اوريسو !مماحلخ اورجاو ابعرت اورفحو

 رطانق عرتلا ىلع اونبو . سلدنالا نم قرشلا بونحلا ىف ةيدتسملا جواثلا رقم

 نم ةنج ةقطنملا هذه تحبصا :ىتح « ةيلاعلا قطانملا ىلا هايملا زححل ةريثك

 نآلل يهو . مهندم يف ةئسلا يف ةيثالث اهيف ةعارزلا ةرود تناك . نانجلا

 ميتنت اهضرا نال . اينابسا ينرهظم لكب برعلا راق ايف لجف ىلا ةديختلا ةهملا

 حيمشلاو اهانصضا لك انلا اهيف عرزنف ةئسلا راودا لكى ةمظتنلا تاعارزلا

 رثؤي دق اهيفهترفو يذلا لصبلااصوصخورغخلاوزرالاو ناخدلاو رحنبلاو ةرذلاو

 . نطقلا ةعارز اييفنويرجي نآلا موقلاو .ةبوروا قاوسا يف يرصملا لصبلا ىلع

 اوقيوم 715 ةئس برعلا اهاخدينلا ةيسنلب ةرايز ىلع ةدنلا تدقع تنك معن

 زاضح دعب نوغازا كالملوالا مح مينم اييلع ىلوتسأ ىتح ع ١4 ةنس ىلا ابق

 كلذ « ب رغلل يويلا رثثلا اهيف لازنال ن آلا ىلا يشو ٠ رحبلاو زياأ نم ليوط.

 رمه ىلع نابسالا هركتي نا ”نكمي الو نامزلا هوحفال يبلا رثالا

 ةئراشرت ىلا ترضح ام دنع ينكلو : ؛ مهتورُ قتس»و مهتايح ردصم هنال.خانالا

 اصوصخ « رحلا .نذ ايئابسا بونج يف هتيئاعام ةدش نم بعتلا ةدش يف تنك

 «ةبطرق يف هتبأرام هترارح ىف دشأ لب ادج راح ةيسنلب وج ناب تمن دقو



 راس ٠ نيح يبدد ديفا طسوالا نمحرلا دبع ةيف لاق يذلا وهو ه ةليشاو

 : هقياج وذغأ

 ابورد بورد .دعب ثيقالو ببس نه كف دق ىف

 ايوذي ناىمحلا هنمداك ذأر حلا مومس يهجوب قالأ
 ةعزط فسالا لكف سا اناو دالبلا هله ىف يتوج ةفيحص تيوط كلذا .

 يف اهبلا يثدوع ىلا ىلاعت هلل ىقفوي نأ ايجار . امثدشو ةعيبطلا ةوق مامأ ىقزع

 . يو يف ىتتافام ىدغ يف كردا ىتح نيعبرلا دحأ

 ريثن ةيسنرفلا دئارملاو اينابسا نع ةريخالا يتكب تك ا انأو نآلاو .
 كلذ نوبسني وه امحاو' نم ةلمجيف ةيجوطلا نم ماسقأ نايصع رثأ نم اهمفام ىلل

 ىف نولازب الون اوناك نييذلا طابضلا يقر رثأ ىلع نيغلا نم مهطابض فداصام ىلا
 يتلا دالبلا ثالث يف انأو اهتءهف ىتلا ةقيقحلا ءارقلل لوقأ نأ يمفنل حممسأ «فيررلا

 نوهركي اباهأ ىرت تنك اذهل . ةيفرعلا ماكحالا نم ليقث ءبع تح لازنال
 رومأ هميلستل كاملا نمنورمذتي اوأدب دقو .اهمف قاطملاك احلا ارييشير يدلاشرألا
 .ةيروهجلا نالعاوةيكلمل| طاقسال نولمعي ةعامج مبنم ماقو.ةيغاطلا اذه ىلا دالبلا
 ةيلامشلا ةيبرغلادودحلاراوجم ىتلاو ةيسارفلا زولود ناجن اس ةنيدم نكرم اولعجو
 اهب هتاهزنىدحإ ىف نايتسابس ناس يف كاملا ىلع ضبقلل العف اوامعو . ةينابسالا
 ًاريثك هنا ةنيدملا هذه ىلع انمالك يف كب رم دقو.كلملا نع لزانتلا ىلع هماغرال
 . ديردمىلاهرفسل مثريبدت يفاوحجني م مهتكل و هس رح ريغ نم اهب هزمتي هارثام
 ىلا تافارغلتلا رمثت ينلاةن 5 هذه ىلع ءاضقلل ارييفي رود دييهدي عضو كلائهو

 , انكمطم (داهسأ' ءلرباقي ىذلا اهدامر تدلام هللا الا ماع الوع ريخ ىلع اهئابثا

 نك | مل امماهتدشو ةيفرعلا ماكحالا نم فرط ىلا ريثأ نأ يب لمجي انهو
 جراج هناف ءىش ىفنييررصملا ع نحن انمبمالدنال .ةكرملا هذه الوأ هب :ثدحتلاديرأ
 كالذ : ةضحم ةيخضرات اهنأ اهمعينابسالا سيلوبلا ت كنلعا ىتلا ىتحايس عوضوم نع

 راطقلامايق نمر ةكبلا تاغ ردات ناك يركسلاو للا نسياولا نأ ا



 لهأ نم ناكءاؤس هرورم ةزك دن نع رفاسم لك لأسيو . ةيسيئر ةطمم لكن م
 ىتلا ةهللا نع صخشلا نولأسي دقو . ىتنأ وأ .ناكأ رك 3« بازغالا نم وأ دالبلا
 يبرط يانا تندانعلكو» اهم هتماقأ ةدم نعو ابيلا هرفس ببس نعو اهدصقي

 .ىرخأ طوطخ هل ىلع تارم كلذ نع ىنلأس هنيعب ابصخش نأ ةنواشرب ىلا
 كلذ فرعا من » ءوده لكب قاما « كلذ ىلإ هرظن تلا نأ تدرأف

 ىلع م اطانأ دعبو هرم أل تنعذاف «ر ةاسم لك ةهجو ف رعم يف يجاويعدؤأ نكلو

 لزنأ ىتات ةدنكو لل نعو اهمف اهمبقأ ىتلا ةدلا نعو يتوجو نع ىنلأس ا
 ناز ناكو . مالسب يريغ ىلا فرصناو ان هسح اب هتبجاق اهملا

 مهدالب يفهاجلا ميظع نم سسقلل ال كلذ 000 كيسا هزاوج هيلابلطف سيسق

 رمتساو زاوجلا ةيؤر ةرورض يف طباضلا حاف . ايصخش هفرعي سيل وبلا ّ 0
 ' انك يذلا ناودلا سفن ىف باكرلا دحأ هل ى 9 كل انهو . هدانع ىف سيسقلا
 ىلع هللا اندمحو « ًارغاص طباضلا رمال نعذأ ىتح صراقلا خسيوتلا تارابعب هيف

 دقو . هلحخ نمكلاذ لعلو هريغ يلا فرصناو ناويدلا اهدعب سيسقلا كرت نأ
 ماكملا نا نم انعم ناك يذلا صخشاا نأ أهدع تفرع

 ةروض نما وقت .نأ هنو وويساللا نولطب اتاكد ةنئاكوللا انآ

 ف رعت اذه مو ةكانايلا نب تفاعلك ل2 هلت را تايه قولخأ هلي
 هللا الا ماعي ال ثلا هكرملا كالت بابسأ _:رم يه ةيفرعلا ماكحالا ةدش نا
 ٠ ا

 ل دول ىف هيأ اولا از اذه ٠ نمسانلاس وفن يفءيبسرخلا _ كانهو

 مانسنم لزن يتح ةضيرعلا ةليوطلا |سن رف ديعاو عدخ يذلا ميركلادبع ةدم هل ل
 هيلا لصو رخف ىمسا ىلا 2 لوأ فاه لصو يلا هئماعز ٌة ةعنم نمو هدجت

 ايدرف ىلا هسفن ملساف « ءامسلاو ضرالا نيي ام هتيص قبطو« ءاسؤراو ءاععزلا

 لام آلا كلت قيقح يف ف عمطلا لماعب قكلو «فمضااو ةغوطاو قبلا لماعب آل

 ىلا ىننلاب هرمأ يهتنا ىتح« عسوا ناطلس ىلإ لوصول اهترئاد ىف هل اوحسف ىلا



 -ؤواب

 نمال « نيروكشم ريغ نيروبتم هتلئاعو وه سوايقالا رزج نم ةريغص ةريزخ

 لئابقلاووهلازباليذلاديدحلا مععزلا ةدم ىف ءاوسوإ!! مثريغ نمالو نييسن رذلا

 ًارمج مهعم هنقومةناتم نم مهمولق يف مرضيو# ًاران نيتاودلا ىلصي هعم تيقب ىلا

 ىلع نادي مهل سيل نأهعم اوققحتو نابسالا بوق يف سأيلا دج ام: « ًارارشو

 عم هتنيحم اووطاوناكّن ا دعب ءديدحلا ميعزلا اذه عم برملا يف راردتسالا

 ناخد رهظ ىتح نييرح ريغو نييبرحسانلا ىلع رثأ اذه لك .* عدقلا ميعزلا

 ةيصان ىلع ضبق ارييغير يد نإ نولوقي مهنأ عمو « ةيجنوطلا طسو يف مهر

 ةيدنجلاناو لعف در كلذل نا يردي نم نكل و . ةموشذلا هديب دالبلا يف ةكرحلا

 : رومالا ريصع مي هللاو روثتأ تضر ةمالاو ) محبمأ َترقهشت

 ةلاحو اهخعرات نع ةلك رك ذ ةدئانلا نم ىرأ اينابسا ضرأ كرتا نأ لبق
 اهتيندم يف ءاوسةيلاحلا اينابسا ريغ ةيبرعلا اينابسأ نأ ابملع علطي نم فرعي اباهأ

 : ةيونعلاو ةيدالا اهتوق يف وأ

 رحبلا يل ابوروأ بونج رم دتماا ءزمللا لاغتروبلا عم نوكتت ايئابسا
 رزج يئاهتاكلتم اهيلاانغضأ اذاو . اهي رم ارم ولك ةة؟ر 99: اهدحو اهتحامسو

 ولك 704 اهتحاسمو )ايرانكر زج يفو «( ًارتم وليك ةده4 اهتحاسمو ) رايلبلا
 ابك الما عم اهتحاسمع وجم ناكم( ًارتم وليك ا»ه اهتحاسمو ) شك ار ميفو«( ًارتم
 او... ةنس ءاصحا يف ءاج اكف اباهأ ددع امأ . اهب رم ًارتم ويك ه ١6 رة.
 ٠١ ةدم يفسنن نويلم و ددملا اذه دازدقو. سوفنلا نم<41مر "١!/رحمد»

 ةدايز ىهو « ناكبلا نم ةئاملا يف انصن و ةسمخ ةدملا هذه يف ةدايزلا نوكتف« ةنس

 ْ ش : يرخالا مالا ةدايزا ةبسنلاب ادج ةليلق



 سم1“

 دادعت نارن «يرصملا رطقلا ُق امدايزت اينابسأ ف سشنالا ةدايز انراق اذاو

 ناك اهيرقت اينايسا دادعت نمز لباقت ىللا ةدملا ىهو « ١مكا/ ةنس ىف رطقلا اذه
 ١؟و الاو ؟ه6 نأك ١15137 ةنس 2 ةذا دعت نآو؛ سومنلا نم هو الا الو ؟؟8

 يهو ءابيرقتا سنن نييالم ةنالئىه ةنس نيرشع ىفةدانزلا نوكتف : سوفنلا نم
 ٍ . ناكسلا ددع نم ةئاملا ف نوثالثو ةثالث

 مما ماا تاذع مدع يف م اينايسأ ِق يلاهالا ةدابز مدع ةلعو

 «ديعب نمز نم كلذ اوثرو مهما ريظيو اهموع قف ةيكفلا لئاسملاب نومت :مال

 يف نيباسملاب اوهبشنيال ىتح ماختسالا مهيلع تومرحت سما ناك قرع
 مدل راما 3 مدع ف انيحالف ضعب ن + نوكراشب ميلعلو . مه وضو ىفو مرهطت
 00 نيدساحلا نويع ةيش>

 هلل تاما ا ابلط مهم رجه ةرثك ىلا ىرخا ةهج نمةلعلا عجرتو
 ةلقلوا « ةيلب+السالسلانمابيف ام ةرثكل دالبلا بلق ةلوحقا اما مهدالب ينوه قيضت
 ةئسلا مايا رثكأ ىف ههايم فمن اهنم :دوجوملا نالو « برغلاو لامشلا ىف رجلا
 دي يف متايح راودا لوط ىف اهمال ةماعلا لئاسملاب ةموكحلا مامها مدعل اذهو
 يئلازب الو..برحلا لاجروسسقلاو فارشالا مث 1 الا نودتبمال موق

 تاعاطقالا كت يهو ؛ ةيصخخلا يضارالا بن اغا سسقلاو فارشالا يدبا

 قاقوكلا دع 13 هر “اهم ليف لك لق كرالا 9 :نسحي ناكىنلا ةعساولا
 ناتاه هل انام نيش كلذ لكو-.. ناانكلا مودع ىلاهالا ناكولا ةريثكلا

 نا كيسحو . ةموكسحلا :ةيلام ظببت لازتال ىتلا ةيربشلا تابثرملا نم ناتفئاطلا .
 مللت هدي ًايفنأوانلا نيعبس ىلع ديزب نآآلا اينابسا يف سسقلا ددع نا فرعت
 2 00 مث جل صا اذهو لاعو يوناثو ى ئادتبا نم هراودا عيمج ف

 .ةافانطلا ىلا اهاصقأ ٠ نم دالبلا .

 لادتناا د كشلاب 00 تناك اين اين ابسار ما نمرتسيراتلا'هفرعيام لوأو

 , بونجلانم.اومدق نيذلا نيب. ريب الاب مث . تانيربلا لابج ىلا اوثجتاي نا لبق



 هاوس

 ىتا مث . دالبلا هذه نويقينفلا لتحا حسيسملا لبق سماخلا نرقلا رخاوا يفو

 لثم 'ضيبالا:رحبلا ىلع ىبلا روغتلا اواشناو نويسدوراو نويلانويلا مدعي نم

 البلا لحأ عم اهيف نولدابتي . م ب راج دعاوق ثناكاممت ءاه ريغو اقلمو سداق

 فو اهيضارأ نم ارموجرختس يلاهالا تراك ىلا نداعملاب قرشا عئاضب

 مث « اينابسأ نم ىونملا فصنلا لالتحاب نويجاطرقلا أدب ءم ق 70 ةنس

 « ةقرب ةيما ر اوناكو « قرش ل! لحاسلا .لاهش يف ةنواشرب ةنيدم اونب

 5 ةنجاظرق 3 علق امونج يف اونبو 6 اهانب يذلا 584 حئاقلا دئاقلا مدل

 بورا ىلا كلذ ردحو م تنوجاس ةئيدم لابنا رصاح م قاأزخ ةنس فو

 . ةيئاثلا ةيقينويلا

 « ةيليوشأ ةئدم اهمف أونبو ابنا 5 ناموزا 1 3 .مق +4 ةأس فو

 كلم فلوتا ىلوتسا اهمفو .م 4١٠١ ةنس ىلا مكمل نب كلا امو

 دالبلا هذسبب طوقا يتبو . اينابشاب يطوق كالم لوأ وهو ..ةنواشرب ىلع طوقلا
 ةلك تنأ مممو ) لادنغلا اومزلا دقو نامورال نيهبأت | نابحأو نياقتس.ٌُة ةران

 ام نولازي: الو تانيرببلا لابج ىلا نانسصتالا ىلا ( سادنأ 3 سولادناف

 ْ .ن الا ىلا

 هتاحوتف تاصونأىلا كير وأ ميكلمةدم ةمظعلا نم طوقلا كح لصو دقو

 هناقو دعيو . ةهلنذم ف اينامسأ ةينارصنلا تاخدو 1 اسرع راوالأ م ىلا

 تاوبأ هت , هراك كم دراكير هدإو ةهدعب ىلوئساو «هل ةمصاع ةلطيلط

 مثالجاو نامورلا براحو : يكيل وكلا بهذملاب بهذتو « ىسقلا هتكلمم
 ن* دوييلا درط مث . قرشلا لحاسلا اهنم نولت<# نولازبال اوناك ىتلا دالبلا نع
 ةيمسلا برعلاو كي ردور بتنا الدهب ةاس يو ةيساق ةلءاعم ميلماعو اينارسأ

 دوهيلا لعلو انتا يرد قف عدم نيدو لكم كل ( قيرف
 ..ابحتف ةلوبس ىلا برعلا ازدقرا نيذلا مث نيدورطملا



 سؤ عوام

 داليملا نم رشع سماخلا نرقلا رخاوأ ىلا اينابساب برعلا كالم قي“ دقو
 دج هلك موع ىف مبكح ناكو مل دالبلا ىف ماعلا ناطلسلا ناك مهةدم بلاغ ىفو
 نوعفدي اوناكو ؛ ديلا يسم ل غر لوأ يف نابسالا كولم ناكو . ةمظعو

 سئاسللاب مهتورامي ماودلا ىلع اوناك مهتكسلو « نيبلللا "ءازعألا يدا:
 اوناك مايالا رم ىلع مهتيبصع تيوق الو . فيعضلا حالس ىهو تاياعسلاو
 ناكو «انفعض وا انالخ مهنم اوسنا 7 الك ةريثك فورظ يف برعلا نوبراح
 ناطاس دمج رصانلا فحز مهغلب اذاىتح . مهعم مهمورح لك يف نالذخلا مهبيصد
 ىف 'ةيئارصنلا مهاب نابسالا كولم ثاغتسا « اينابسأ ىلع لئاهلا هشيم نيدحوملا

 ةينارصالا شويج مهيلا تعرهف . ةشدقملا برملا اوناعاو ؛ ةبج لكى ابوروأ

 ةعزه ةصرف |وعيضي لو و « متعيزع تيوقو مهل :« رش تبلص رصانلا ةمزه دعبو

 م ةنس تناك اذا ىتح «دالنلا فارطا ىلع نوبلغتي اوذخأ لب برعلا

 تناك ىنلا ةطان رغ ىلع ةلاتشق ةكلم البازناو نوغارا كللم دئانيدرف ىلوتسا
 كلذبو ءاباك اينابسأ ضرا نم نيداسلا اودرط مث ء برعلل رخال احلل:
 « ناج امهتتبا دالبلا شرع ترو امهتومو . اسبيف قاطملا محلا اهل حبصا

 كلام لوأ وهو ءاسعلا كلم لوألا نايلئيتكم نبا لوالا ييلف نم تجوزو

 لراشش اهدلول كلما لآ نونملاب ناج تبيصا او . جروبسباه ةلئاع نم ٍقابسأ
 , ناكل راش روطاربمالاب دعب .امف ىعس يذلا «لوالا

 . اهدحو اسينلل هماههأ هيجوتل ناكل راش قوه ناسألا ناكدقو

 ١655 نم ) يناثلا بيلف' ةدم ينو . اكيزرماو اسنرف دض بورحلاب مهلغشاف
 تناك ىلا كالمالاو ةئطاولا دالبلاو ايئابسال اكلم ناك :يذلا ( ١هدمح ىلا

 رهظو « ةينسايسلاو ةينيدلا ةيزملا ىلع همشدب ىنفق ءاكيرمأو ابلاطيإ يف هل
 لب « ظقق هئيدا ابضعتم نكي' لو : دادبتسالا رهاظم لكب قيرطلا اذه يف
 الب تناتسئوربلا براح دتف : ىمعا ابصمت ىيل واكسلا ةبهذمل اببصعتم ناك

 , ةقلطملا هزه اهتحبتن !كرتو اسنرفو ارتلكنال هبورح تناكو . ىودج .



 -- ةةاام

 صتنم ىلعدالبلا تناك ت ام اذا ىتح م ةونع لاغتر وبلا لعىلوتسا ١96١ ةنسيفو

 ىلاوءامك الما دنقلا اينابساث رج يتلاهتسايس قرخو هتزادا ءوسل يداملا فعضلا
 ناكو « يلرع سأج نم مهلصا نيذلا دوهبلاو نيماسملا نم اهدالب ىف قب ىلم 0

 . ةعارزلاب نيلغتشملاو مئانصلا بابرا نم مباكه فولالا تائُم ىلع ديزي مددع

 لراش توه ساو شع ماتلا نرتلا لئازا لآ جروسباه ىيي ضعتاو: ٠
 يتلا هزيريت يرام هنخا ديفح ىلا اينابسا كل دهع نا دعب « بقع ريغ نم يناثلا
 تنلعاف . سماخلا بيلف ىمسيو 4 اسلرف كلم 0 سيو جوز تناك

 لات و ادا انيق اكو عقب ةركم قنا ىدكم انناتنلا لع يضلل
 لزاا كلذ دعو . ةئطاولا دالبلا ف كلم ناك اع لزانت 9 أسمئلل ايلدريسو

 .. زياكنالل ةقرويم ةريزجو قراط لبج نعو « ياوغسلل ةيلقص نِع'
 مم اهيرح يف اهعم تكرتشاو اسنرف عم اينابسأ تدقاعت 18٠ ةنس فو

 تمماق ةنسلا هذه ىفو . رغالا فرطلا ةعقاو ىف اهتمنتود ترمخف ءارتاكتا

 نويلبان لخادتف . دئانيدرف هدهع يلو ردتب عبارلا لزاش دض دالبلا ةروث:

 نييعت . ناعا كانهو « ةنتثلا هثدهتل اينابسا ضرا هشويجم لخدو رمالا يف لوالا.

 برح اوناعاو اهمتدعاسمو ارتلكتا زاعياب يلاهالا ماقق . اينارسا ىلع اكلم هيخا

 يفو.. اينايسا شرع نع هيخا لزانتبو نويلبان باحس اب تبتنا ىتلا لالقتشالا

 نع لزانتلا ىلا رطضاف ءاكبرما ىف اهك الما عيمج ايئايسا ترسخ لراش ةدم

 هدض ماق ال١ ةنس قو. عباسلا دنانيدرغب ىمسلو كئانيدرف هبقعاو كلما .

 قودلا هيلا تلسراف نرغب خرصتساف « دالبلا ىف نكت يذلا نإلا بزذأ:

 دئانتيدرف ثامو هشرع دباتو ةدتفلا نيكسنل شيج سا ّع ملوجا ١

 هيخا ةنيغذ نم كلذ كرحف : البازنا هتنبال كاللاب ىصوأ نأ دعي 10 ةنس

 . ١من ةنس ىلإ هتبراحم 76 تافتشاو « ةروثلاب مانق سولراكن وإلا:

 هدالبلا ءاا يف تابارطضالا تأدتباف «البازنا دشر نلعا 186ةنس فو
 بخت او اس رفىلا البازي ترذف. 184 ةنس ىلا اهفارطأ عسمج ف ةر دنا كاوا
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 ال9 ةنسهينو لوأ ىف .ةنقومةغصب ةموكحللا سيئر ةينطولا ةكرحلا يعزون ريس بعشلا

 .ةين ا ربلا تاباختل الا ينءادنب الابهرارقردصاوةرملوالدالبلا ىف زوتسدلاو:| ريس نلعا

 هليقي ملفع سوفلا اهدلو ىلا كلا نع البازنا تازانت ا ملول ينس يفو

 كلل يناثلا نءالا اديمأ قودلا ىلع دالبلا جات رارحالا برح ضرعو . بعشلا

 . هدض تماق.ىتا تابارطضالل لاقتسا هنكلو هلبقق: ليان وع روتكف ايلاطيا
 رياربف املأ نم الأ هدم لطت 20 ئروبهجلا محلا رارحالا ن : اءأ تالانهو

 حلا اوعيطتسي مل نييروهجا نال ء 189/6 ةنس ريمسيد ؟١ ىلإ ١مال# ةنس

 . ٌةياع ىضوف ىف تناكىت اا دالبلا ةفد ريسن

 رشع يلاشلا .سوفلا سولج سوبماك ل ارنحلا ناعا ريمسيد 6 يفو

 ةئس ىلا اهنا ةيسولراكسلا ةروثلا تنانق . ايناس شرع ىلع ( الب ازنا نبا )

 « اراه :ةنس يف تامو « حالصالا ضعبب سنوفلا ماق اهئافطنا دعبو . ؟ملالك

 ةيصوشيقب تدلو املذ « ىلبح تناكو « حلا يف نيتسرك يرام ةكلملا هتفلخف
 ش نيب برملا تماقو . روئسللا لطع اهتدمؤو 6 رشع ثلاثا سنوقلا اهدلو لع ىلع ٠

 ارسل م قيام تدفق اموع ارم ةيح ةئس ةدحتلا ثايالولاو اينابسأ 1

 .. ايناما ىلا نياوراك رزج تعاب مث « ( نييبيليفلاو وكيروتروبو ابوك)
 مامز ماساو( يلا 1كاللا رع ثلاثلا سن وفلا دشر ناعا ”١9.١ ةئس يقو

 يذلا فيرلا عم , برح ىف دالبلا لوخدلو ة ةهيرحو ةيلام تابا رطضا طسو يف«كالملا

 : طيحغلا لع 8 هن كلذ وه تك اوبال قب ايف ن هلا ىلإ اينابساعزاني

 نارين كرحو اهنيبشىقاوابا امظماامءامدلا ولاوم 000 امك يذلاءز هيلا كلذ

 6 ةَش علا ماكحالا ءبعت دك زرت دالبلانأ الولو. امئامتا نم ةحان لك يف ةروثلا

 ىلع ضبق يذلا ارييفرو»فيس نأ الواو !! ةسبايلاو ةبطرلا ىلع ىذق اهميهل ناكل
 داوس نأوء كاملا مهيف ام ريكو ريغص نم سانلا باقر ىلع تاصم دالبلا ةمزأ

 هببتسلا معزلا اذهر زأنودشي مهدي أف دالبلا هراوم خص نيذلا برحلا طابش

 تيضرو « ديعب نمز يف فيرلا .ريبك ىلا ءاضبباأ اهراد تكرت ايئايسا تناكل .



 ه4

 مك اطل كالت اهنم اهميصن ناك ىنلاو شك ارع برع عم اهيورحو اكو

 ء( مهتمالس ) اهشويج نم كانه قب نم ةبوأب ةةرخألا تاونسلا يف ةيلاوتملا

 ببسب ةروثلا نارين ملاعشا نم ةيشح اينابسا ىلا مهتدوع نم ىشخم اههكلو

 ءاهرازوأ براتا تعضو اذا موياطفرصلا نع اهزجمل م 5 ١ واتمالا

 .ةيفرعلا» كالا ثعفر اذا صخألا يلعو«ةلداع ةلوقعم ادودحِْنا رضا تعضوو.

 مهر مهبصعتل ةروثلاتابوركم مهقورع ىف تم دق نابسالا أ ' مدقت امم

 برعلا ناك نم مهمف هنوثبب سسقلا ناك يذلا « ىنيدلا مهمصعت رثأ وه يذلا
 كاذل . ةكحالو لقع ىلع قبطنباليذلا ىنبدلا بصعتلا اذه«مءربظأ نين دوبملاو

 نءمثدرطو دومال مرح كلذ بقعاو.ةينطوال ةينيد ًابرح برعال مههرحتناك

 ءانبالا ثرو دقو . اهريغو ةئطاولا دالبلا يف يف تناتساوربلل مهيرح مث« مدالب

 سسنلالازب الوءدادجالا نغ دافحالا اهذخأو « ءاب آلا نع ةميقسلا ةنطاعلا هذه
 ثحبصأ كلذو. نقرادلا ةماع يف مهدي ني اهدوجول ةئشانلا حور :فاسوكب

 ٠ مهيورح .عيمج ىف مهعاز همه ىف انيس ناك امم 4 ًادج مهف ةفيعض ةينطولا ةئطاعلا

 اماكس ناك نا تقو « اكيرمأ يف اهملع اواصح ىتلا مك المأ ميل مدقنو
 مهءاليتسا نا رهظيو . مهدالب ةرئاد يف تناكىلا تاناوبملا نييدو مهم قرفال

 مبجوفف مهنا رمعتسم تماق ال كللذل: ةينطولا ال ةيصخشلا ةحلصملا لماعب ناك ابيع

 «راعتسالا بيلاسابو وفر نودع اظن ةرثك نم هنوثالب اواكالءابر 1 نط

 تاعامجال اصاخشا مهموراحي اوناكمهمال مهمامأ | 1

 را را اذا. قا عزك هام نايسخلا بيعت لع اذ د نم لاو
 ١و كس ايف اهوكسلم ىتلا ةدملا ف عينشلا بصعلا اذه نودي وم ةيونللا"
 .اهطالقتسادالبلا هذه اهيف ثنلعا يثلام١٠14 ةنس ىلا

 ةئس وبام يف .دالبلا هذه اشاب ا دم لبلجلا ريمالا ومس ةل>ر ىف.ءاج دقت.

 ؛ هصئام |ة؟6

 1 ىلع ةحايسلا لحس يف اهمابثا زوجي 7 ةكحضملا رومالا نمو »



 اوه

 دئارملا ين أرق هنا هلسرم هيف لوقي نيتنجرالا 7 تانك يبا :اصو دق نأ ةهاكفلا

 يملاصا ةاعارم يلع ريشي وهف يوم فاطاوع هل نأ تحبو لع ءانخأو حم
 نع ًاديعب يلثم لجر نوكي نأ هيدقلا قسالا نيل يفكر أ

 تثبذعو ميحجلا ت تالخد كلذ لبقأ ٍ نا ناواشأو هلا ةححمو ىدحلا قيرط

 | كد قانتعاو ةبوثلا ىلا عارسألاب يل حصني كلذ ىلعو ملا يلا باذعلا

 1 ميملسملا طا رصلاو موقلا نمدلا كلذ ةقتحلا

 نييلاغتروبلاو نينلاطب الك نوي ؛ابسالاو اذه » هلوقب كلذ زيمالا بقعو .

 يف رثاس وهو ىبرع ريمأل لصح دق رمالا اذه لثم نراك واق مهنيدل نوبصعتم

 . « رفتذي الو ىحمبال امظع اينذ ناكونيماسملا نم ابصعت كلذ دعل قرشملا دالب
 ةدارالا فعضو رقتلا نم حبصأ ينابسالابعشلا نأىرت كاذو اذه نمو

 00 :بابسأ ةلخ ناكمي

 518 راغأل يدلني سسقلاوف ارشالا ىلع دالبلا ةبلام عيزوتل الوأ

 ةيونسلا سسقلا تابترمو . ةمبلا ةموكسحلا فئاظو ىلع مؤاليتساو « ةبضخلا

 . .ايرقت ةموكلا ةيلام رشع وهو « هينج نويلم ؟ غلبت مدحو

 ةئادتسالا ىلا هعم رطضت اهب ةلودلا تاداربا لج مهتلي يذلا شيجلا اناث

 ةيفرعلا ماكحالا ةدش الو« ليقث نيد ءبع تحت حزرن نآلا ىهو . ةرثكب

 :قالبلا ناكل ةدلم ةكئذلا هزل تؤياغل
 غلب ( ىناتسبلل فراعما ةرياد رظنأ ) ةيمسر ةحتال يف ءاج اكاينابسأ نيدو

 () سام ةيونسلاه”دئافو«ةيزملكلا ةربل( 1١044114 ١ل) اركإ/؛ةنساىف

 « ريثكب اذه نم 3 ١ يلاحلا اهميد نوكي نأ دبالو « ةيزيلكتا ةريل

 هتفرعملا قفوأ ملام وهو

 نم رثك أ اينابساةحاسم نأ عمو.اهتبوعصو دالبلا ف تالصاولا ةلق -انلاث
 ىلع رتموليك فلا ١6 نع اهيف ديزتال ةيديدحلا قرطلاف+ اعبرم رتسولك فلا ةة.؟
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 اهيف رومعملا غلببال ىتلا رصم ىف اهمأ عم ؛ ةحارلا بابسأ رفوت مدع نم اهيفام

 . ريم وايك فلا رشع ةعيرأ ىلع ديزتت )١( اهيرم رم وليك فلا ٠" 'ريغ

 . دج ةلظعاب تي راعا مهتناك ىلا فيرلا برخ -اهبار

 ىلا مهءالستسال كلذو لمعلا ىلا مهام مدعو يلاهالا لنك نماخ

 ىلا سانلا برقأ اوحبصأ ىتح مثدئاقع يف سسقلا اهاشدا ىتلا ةجذاسلا راكذالا

 . ةايملا ىلا مهنم ثوملا ىلاف تْئش ناو « ىلوالا ىلا مهنم ةرخ الأ

 نيئراقلا ددع لصياال ثيحح ياعتلا ةينازيم ةلثل مهيف ةيمأالا عويش - اسداس

 تانبلا ميلعتل مهتبراحم رهفام عنشأو . ريدقت رثك أ ىلع ةئاملا يف ١ ىلإ مهنم

خو ابامءىث رضع ادوحوم لازال ( ةئرخس ةركفل
 4 / ديعصلا تايج ف اصوص

 ! ! داحلالاو ةقدنزلا ىلا صخشلاب يدؤت ماعلا ةرثك نأب مداقتعاو

 نم ءىث أابصاوع ف دحو ناو 3 اههومع 3 مويلا اينابسا نأش وه اذه ش ش

 نوينابسالاف ةلجلابو « ارقلا فوج ىف ديصلا لك» ىنرعلا للا هيلع.قبطنا ةايحلا

 نورقلاب لصتت لازنال مهتياقعف نيرشعلا نرقلا يف مموسي نوشيعب اوناك اذا

 0 سرا

 طاشن مدعو فيس 557 ١ )مقدم رف نم ابيفام قعدالبلا تناد امو |

 نم ليش الإ منهنال اهرقق عم ةموكحو«ةروثلا راخبب ماودلا لع لعب مدو لمعلل

 ةيزيبلجلا نمةيينجالا تاكر شلا لا اهيف حالصالا بيل اسأ ةكرات رخ آلا نود ساناأ

 . درعس ليقتسم برش رك ريغ نم اهريصم 6 ةكيرماو ةيسلرفو ةيناملاو

لا رلوينم اهنم مس رهرتموايك نويلمرصم ةحاأسم ١
 .ةرومعم ريغ ىراحصَق ايلاو رتهوليكف ف

 . ارجضت لبق اهطرا ىلع هو با انلا يف مهايضاحم نوعيبي مهما نيين ابسالا نقف نم غلب '؟

 طسو يف هم كك ءاينفالا ءانيأ نه نيفرتملا طسو يق هنإ الا كلذ نم ءىث رصع لاري الو

 : 0 1 ءايقفلا
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 كرس رهف

 ةميحص ةقيحص

 اينابسأ ىف برعلا نم غبن نم ضعب ١ تاتكلا ةطغ و

 هروطت و ناريطلا لصإ مس برعلا لبق ايلايسا ةيئدم ٠

 ةقالع هل ايف برعلا مالك دقت

 مدقلا خرراتلاب

 تامسلطلاو رحسلا يف مهمالك

 اما فجرا ذو

 اينابسا ىلا رفسلا ه

 دالبلا ةْعل ةفرعم مدع ٠6

 ةغادوجوةرورضو وتارببسالا ةغل ٠

3 
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 .٠ ضعبب أبضعب مثالا طبر: ةماع

 نايئسايس ناس ٠

 ناريثلا عارص ١١

 عارصلا خيرات ١

 ناربثلا عارصب نابسالا فلك 4

 ديردم ىلإ نايئسابس ناس نم .

 كيردم

 لايروكسالا

 الملا رصق

 ءارمالا رصق

 ةميسحلا لامعالاو مالا

 مييف هرثأوتايئابسالاب برعلا جاوز

 اينابسا يف تاملسملا نمغبن نم ضمعب
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